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3 - ජනාසා පිළි ඳාපම 

1- වඳවි ස  ි අතස් ාතර ථ වකන  ගැ 
ය් අතෙළෙබැ 

ජවවෙය බනෙැහ ඳපෙහහ ෙංෙ ෙහ ෙතහ ැ   
වඳවි ස  තමෙම න ෙැ ස තඑෙය අදහාං්ෙය  ම ත 
ංා ඔහ  ැම ර  ළ්ඉම අඑතමැ. ථ පිළි නකඑම 
අගළතා ෙව ස ්ඇව. ථ වකන ලැපඑ ඳමහි ් ැාතමර   
ඇව. ෙැ අදහාං්ෙය අ මවැ ඳව  ස  තඑ ඇව. ඔහෙය 
පඥාත ෙැ  ම  ර් ඇව. පමාන ි   සති ෙඳ්  ෙවන 
ෙමෙනන ෙංෙ ස  තන  සති පමාන ර්මෙනන ෙංෙ 
ෙන මකව.  

උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම ඳතසය. 
َصاَ ااَما
َ
ااُمِصمَدةٍااِمنْااأ

ّ
دَهُااَ�ْا ِاابِا ِاايُْؤِمنْااَوَمنْااج ِاابِإِذْنِااِبَ

ْ
ُااقَل َّ ِّااَوج ُُ ءٍاابِ اَشْ

اَبلِم ٌا

අදහාං්ෙය අඑමක ෙැම ෙව ්  සම  ිිාවමැි ඇ  
ෙන තමෙමමැ. රතේන අදහාංත් ව ත්ාස ර්මෙම න 
ඔහ (අදහාං)් ඔහෙය ංනතව ැංමහ ෙතව ෙැ ය ර්ය. 
අදහාං් සැි නු ෙරේහ සිතඥැ.   
   (අද-නිරම 64:11) 

සැිම රරා්ෙය ෙන  නස් ංා ෙස  නස් න ෙහ ෙතහ 
ඳත න සැි නු න මක    ිමාඉැ  තම  තස් ඳනස් 
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නංසර  ප මෙැමම හලහද මං ්ද න  ලහරෙැහ 
සිංම ර්එ හකලැ.  

උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම ඳතසය. 
َصااَما

َ
ْرِضااِفااُمِصمَدةٍااِمنْاااَ اأ

َ ْ
ااجأل

َ
ُُ ْااِفااَوَ �ُْفِن

َ
ااأ

ّ
ِِااِمنْااِتاَاٍ ااِفااِبَ

نْااَ�دْ
َ
اأ

َيا
َ
ااذَلَِكاابِنّاا�َْبَأ َسْوجالَِكمَْالاا،ا�َِن�ٌااج ِااَعَ

ْ
اارَأ ُُ ْااَمااَعَ اافَارَ

َ
ابَِداا�َْفرَُحوجاَوَ

ااَوج ُااآرَاُ� ْا
َ
ااَ ُّ ِ ااُُ ّ ا،افَُخورٍااُتْاَالٍااُُ

මහවහෙය ෙංෙ එෝහා අව් ෙංෙ  ස   ිිාවමැි ස  
තමෙම නකව. ෙැ අප ඇ  ර්මන  ෙඳ් පස්වරෙය 
සිංමත මස. සකළකවමම ෙමැ අදහාං් ෙරේහ ඳංි 
ර යතව .  

එෝහා  මහ ංකැඑ නු ෙරේහ ෙන  නස් ෙන තඑ 
පිස න ඔහ එෝහා   ම නු පිළිත (නකඩ ෙහස) ස්ු 
ෙන තඑ පිස න (සැදහ පස්වරෙය සිංම   ඇව.) 
වතන උපඟ ප්සා්  ෙන පන සැදහමම අදහාං් ලැ 
ෙන ර්මෙමැ. (අද-නිරම 57 : 22, 23) 

ෙහ ෙතහ ම් ප  ංා අිමමව්ෙය ඳත න සැි මක   
උතවතව් අදහාං්  ස  ිඉෙැමම ැ ංත ැ. ථතා 
ඔහෙය  ෙැෙවැ  අඑත ්ැාතමර ෙතය. ඔහෙය 
අ මවැ  අඑත ්ැා ර්ය. මංා රැඉාිවවැාඉම 
අඳ ඳතිෂාත  හි  තම  ස්ෙල න  ඔහෙය ෙම අඉ 
මහිතැම වසම ්ැාත  නිතය. ඔහ  ම  ර  
ෙනැර  ෙංෙ  ්ඉැ ර  ෙනැර   සෙතන වසම 
මක ංත  මි ර  ෙන ංකර.  
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උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම ඳතසය. 

ِا َِ ُكااَو
ْ
رِْضاااَوجِتاجلّندَااُمل

َ ْ
ااَوج ُااَوجأل ااَعَ ّ ءٍااُُ اقَِ يرٌااَشْ

අංස් හ ංා මංෙඳ ෙ  ෙත හ න ථතාෙැහ ි නුහ  
රධඳවමැ අදහාං් ස්ැ. ඔහ සැි නු ෙරේහ 
අ ළහස ඳමනැ.      
 (අද-නිරම 5: 120) 

ෙමෙහ ත ජවවැ ඳතිෂඉැ . විාවැ . පවිිම . 
වෙ මෂෙැම අඳ තපාත රන්ැ ර්න ෙනමලපැමෙය 
වෙැෙත, වම ෙසෙනෙංතමවයම ංා වම නැතමෙය 
ෙතම ම ෙැ වනංා ඳාය. 

සුම යස්ල ත්ෙැනම යහඉ ෙනන  ිිාවමැම තහ  
අදහාං් ප  උඳරා් නිතය. ඔහ  ස  තන  ෂ්ර්වා 
තහ  ළමංත නසද හළා ෙනය.  සවෙ ර ඔහ  හකගැ 
ය් නසද අදහාං් වංන  ෙන ර්ය. ඔහෙය 
 ෙැෙවැ  අතනව  ම න ඔහෙය  ම ත පිවකුම න 
 සවෙ ර අඳෙත ෙන ැය. ර්න්ැ ම ඳි පමානත 
ෙංෙ ෙහ ැංඳව අදහාං් පව නමය. වම ඳ්මාධඳ ත 
පිවත ෙංම්ෙතම ඔහෙය ංනතව ප ද ර්ය. ඔහ  ඇ  
ි ර්න්ැ ලහද ර්ය. 

උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය.   

ِْا االَنْااقُ اايُِصمبَنَ
ّ
ااَماابَِ َُ َااج ُااَتاَ

َ
نَااُيوَاال

َ
ااَمْوَ ِااج ِااَوَعَ

َّ مَاََو
ْ
ُدْؤِمنُونَاافَل

ْ
اجل
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(නගත්ැ) අදහාං් අඳ   ැම ර  නු ංක් ෙතන 
 සති අඳ  ස තමෙමම නකව. ඔහ අඳෙය ි ා්රාැැ. 
ව ්තාසතමවයම සැදහ ිා්ර්එෙය අදහාං් 
ෙරේහමැ ැකය ඳතසප. (අද-නිරම 9:51) 

අෙංෙ!  ිිාවමැම තහ  යහඉ ෙනමන , අදහාං් ඔළ 
සකමෙය  ර ඳං ර් ැංඳව සහසතතා! ඔළ යහඉ  ම නු 
ෙතඑෙතම  ිඉ ෙහස ප ලහ හළා ෙනතතා! ඔළෙය 
ඳාඳැ  සමාත හළා ෙනතතා! ඔළ  නක    ීැ අැ සමව 
උතවතව් රිනපස් න  ස්තිවෙය ෙි ගස් ර්තතා! 
ෙළකවම ඔළ ළතසා න්ා වප. ළතසලතමව ෙතත 
ව ්තාසතමවයන  අදහාං් ෙඳ ේ ම   ම නු පිළිත 
ශිා්ිං ඳතසප.  

ජතන ස ඳත වවබාරා්ැ, රතමා වමනැ  මා සහවැ, 
සැදෙහහ අතසානැ  ිඉැ ර් ංමා්ැ.  

උතවතව අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය.   

رَااَولَنْا ِّ َجلَُاااَجاءَاابِذَجاًناَ�فْااج ُاايَُؤ
َ
دِ�ٌااَوج ُااأ

ا�َْعَدلُونَاابَِدااَِ

ැෙමනෙය  ැමව (ි අතසාන) ෙලහාත ඳකමිෙය න  
අදහාං් ඔහත පමාන ෙන ර්මෙමමැ. අදහාං් එෝහා 
ර්න නු පිළිත අ ඥාන තමවැාැ.   
   (අද-නිරම 63:11) 

ළතසලතමවයම  ිළා්ිං නමතා ස මන. 
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සකළකවමම අප අදහාං් ෙතඑෙතමමැ වතන සකළකවමම 
අප ඔහ ෙතවම නකතව ෙැ යතමනම ෙතය. 

ැ  ්ැාති ර්න සුම ෙරෙනන ම ප ලහ හකලම  
න  ඔහ ෙම ්ැාෙතහ ස් ාත්ත ස ැ ය්ය. ළතසා න්ා 
වව ය්ය. ැංඳව අෙපිෂා ර  ය්ය.  

ෙමෙහ ෙතහ අිැනාා වතතතැ න ම්ෙහ ත මංත ි 
 ිඉ න ඔළ ෙරේහ ි අදහාං්ෙය වෙප ැ න ඔහෙය 
උඳරා්ෙැම ංා නැාෙතම ි ජැ ංඉැ න සමව ස්ු 
ෙතතතා!  

තක  තනම ඳතසා සංනළස් ෙනරම ැංඳව . 

ළතසලතමවයම  ශිා්ිං නමතා ස මනකය අදහාං් 
ෙමෙසම පරා  ර්ය. 

ُُ ْا َدْلَُونّ
َ
ءٍااَول َْوِفااِمنَااَِِشْ

ْ
ُااجل

ْ
ْمَوجلِااِمنَااَو�َْقٍصااوِعاَوجل

َ ْ
�ُْفِسااجأل

َ ْ
ََّدَرجِتااَوجأل اَوج

ِا ِّ َ ينَاا،اجلّصابِِر�نَااَوِ ِ
ّ
َصا�َاُْا ْاابِذَجاجَ

َ
ِاابِنّااقَالُوجاُمِصمَدةٌااأ هِااَوِِنّااَِ ْ

َ
ا،اَرجِجُعونَاابِل

َِكا
َ
ول
ُ
َِكااَورَْحَةٌااَرِِّا ْااِمنْااَصلََوجٌتااَبلَمِْا ْااأ

َ
ول
ُ
دُااُي ُااَوأ

ْ
اْااَُ ونَاجل

ගෙැම ංා නසීමෙනම අදඳැි මීම න වතන 
තස්තම, ජවව ංා ඳහ්ැ හහ ම මීම න සකළකවමම අප 
එෝහාත ඳතිෂාත  හි ර්මෙනය. ළතසලතමවයම  
ිළා්ිං ෙනප.  

වමම  ැ   ිිාවමැි ඇ  ි රදහ ළමනා ලදහාහ 
තළමනා ළෙහයහ ්ාෙරම (සකළකවමම අප අදහාං් 
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ෙතඑෙතමමැ. ඔහ ෙතවම අප නකතව ෙැ යතමනම 
ෙතය.) ැකය ඔපහ ඳතස . 

වමමෙය ඳ්මාධඳ ෙවම ි ර්ිතානැ ංා රැඉාත 
වමම ෙරේහ ිතම ඔපමැ. වතන ඔපහමැ ැංමහ 
හළමෙනෙ.    (අද-නිරම 2:155-157) 

ළතසලතමවයම  ශිා්ිං නමතා ස මන. 

ِْا ينَااِبدَادِاايَااقُ ِ
ّ
ُُ ْااجّ�ُقوجاآَمنُوجاجَ ِّ ينَااَر ِ

َّ
ِ ْحَننُوجال

َ
ااَيِذهِااِفااأ �ْمَ ُّ رُْضااَحَنَنةٌااج

َ
اَوأ

اابِّ�َدااَوجِسَعةٌااج ِا َّ ْجَرُي ْااجلّصابُِرونَاايَُو
َ
اِحَناٍ اابَِغْ�ِااأ

ව ්තාස ර  මාෙය වකතව , එෝහාෙය ඳ්මාධඳ   ගැ 
ිි මත තප. ෙමෙහ ෙතහ ැංඳව ර්මනම  (ෙැ) 
ැංඳව . අදහාං්  මැ ව ාහ ැකය (නගත්ැාඉ ,) 
ඳතසප. සකළකවමම ළතසලතමවයම  ඔපමෙය ෙලවනැ 
වඉනැ ම ෙව ්ත පවනමඑ හළමෙමමැ. 
      (අද-නිරම 
39:10) 

ළතසලතමවයම  ශිා්ිං නමතා ස මන. 

ّ�َااايَا
َ
ينَااَ ِ

ّ
اجلّصابِِر�نَااَمعَااج َاابِنّااَوجلّصَالةِاابِالّصْبِااجْساَِعمنُوجاآََمنُوجاجَ

ව ්තාස ර ප , ළත ම ංා සහාවැ මීම උනල ඳවප. 
සකළකවමම අදහාං් ළතසලතමවයම සමහැ.  
    (අද-නිරම 2:153) 

ළතසලතමවයම  ශිා්ිං නමතා ස මන. 
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ّ�نْا
َ
َ ََ ّااِمنْااَو ِِ

َِاانَ َصا�َُا ْاالَِدااَوَينُوجاَ�َداا�ٌاَتثِااِرِّّمونَااَمَعهُااقَارَ
َ
ِِااِفااأ اَوَمااج ِااَسبِم

ااَوج ُااجْساََكنُوجاَوَمااَضُعُفوج ُّ ِ اجلّصابِِر�نَااُُ

වමම සමහ ෙි   වම සවයම ෙළ ෙංෙ ෙනෙනි ස ම 
ර  නගතැම ෙර ඳමඉ ෙනෙනි   න! අදහාං්ෙය 
මාිවෙැහ ඔපම  ස  ි (ංා ර්) නු  සා ඔපහ 
අෛබිැැ ෙන ිං. වතන  ළහ ෙන ිං. වතන 
(ස්්ම ) ැ ත ෙන ිං. වතන අදහාං් 
ළතසලතමවයමත ලැ ර්මෙමැ.   (අද-
නිරම 3:146) 

ළතසලතමවයම  ශිා්ිං නමතා ස මන. 

ِز�َنّاابَاٍقااج ِااِبنْ َااَوَمااَ�نَْف ُااِبنَْ ُ� ْااَما ْْ َ
َ
ينَااَول ِ

ّ
وجاجَ ْجَرُي ْااَصَبُ

َ
ااأ

َ
اَمااْحَنِنابِأ

اَ�ْعَدلُونَااَكنُوج

එෝහා අගැස ඇ  නු අතසම තමෙමැ. වතන අදහාං් 
අගැස ඇ  නු ළ වත ඳත මෙමැ. ළතසා න්ා 
වතවපන  ඔපම ර්මම ස  නුහ ැංඳව ෙංම් ෙතම අප 
ඔපමෙය ෙලවනැ පවනමමෙනය.   (අද-නිරම 
16:96) 

නැුවම ඳතිෂාතම  යහඉ  ම 
ජනැා 

නැුවම ඳතිෂාතම  යහඉ  මෙම නගතැැ, ඳිත 
රනි මත උනා් පතවහෙැෙැ, ඳිත ෙම ව්ා ්ම  තපා 
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අඩ පතවහෙැෙැ. ව ්තාස තමවෙැන ඔහෙය රවමර 
ව ්තාසැ  අඑත ඳතිෂාත  හි ර්එ හකෙන.  

රතේන වම නංෙමහ නකඩත ස මෙම න ඔහ යහඉ ෙනන 
ඳතිෂඉැම න නකඩ ෙල. රතේන  ඳතිෂඉ තහ  
අධරත යහඉ ෙනමෙම න ඔහ  හකෙළන නසද න අ  
මංතැ.  

නගතැ ංා නකංකමැම අධර ෙහස ඳතිෂාතම  හි 
ිෙතෙැ. ෙැ  ෙංම්ත ෙෙසම ඔපම ඳතිෂාතම  හි 
ෙන ිෙය න  ජනැා ඔපම ෙරේහ ෙතතතතැ පන 
ර්එ ඇව. ැ  ඳතිෂඉැර ය ජනැා ළතසා න්ා 
වකුම  ඳංි තන අයවම ඔපන  මහ ෙඳම ම  
ෙමීම ඔපන  ංක  වැ.  රතේන අධර ෙහස 
ඳතිෂාත  හි තමෙම න ඔහ වම ඳ්මාධඳ  ෙතව  
ැ ංත ඳංතත ස ඳ ෙතය. රතේන වම ඳ්මාධඳ   
ස ඳ ිෙය න ඔහ යහඉ ෙනන ඳතිෂඉැම නකඩ ෙතය. 
ෙමීම ඔහ  හම තන නසද අ  මංතැ, ළවා උ් ැ, 
අධරැ, ෙෙමමම ස  ිඉැ.  

ළත ම ව ්තාසෙය ඳහාඳහ අ්වම අ  මංතැ. ෙංම්ත 
ෙැ ම සා ෙරේහ ළවා අ ැ රාිැැි තන ළකව . 
ඔහ වම රතමැ ථ ෙතඑෙතම රකඳ ර්ය. ෙරව්  
රකම  ෙනැි පත න ඔහ ෙයම එත  වම රතමැ 
ඳාහනැ ර් ව ය. ෙළකවම ළත ම රෙහෙරැ . 
ව ්තාස තමවෙැන ංා ව ්තාසතම ෙැන ඔහ ෙංෙ ඇැ 
අදහාං්ත ංය තන ්ැ ඳතිෂඉැම ඔපමෙවම ළතත 
ෙන ෙතය. ඔහ ෙරේහ ෙැ ත්නි ළත  ඳත ෙන ෙතය.  
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1. උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය.  

مْا
َ
نْااَحِنبْاُ ْااأ

َ
لُوجاأ ُِ َّنةَاارَْ 

ْ
ُُ ْااَولَّدااجل رِ

ْ
ُِاايَأ ينَااَمثَ ِ

ّ
لَْوجاجَ ُُ ْااِمنْااَِ اْاُا ُاَمنّااَ�دْلِ

َساءُا
ْ
َأ
ْ
جءُااجل ّ ّّ ِزلُوجاَوجل

ْ
ااَوُزل َّ ينَااجلّرُسوُلااَ�ُقوَلااَح ِ

ّ
ااَمَعهُااآَمنُوجاَوجَ ََ ااج ِاانَْصُااَم

َ
َ
َ
اأ

ااج ِاانَْصَاابِنّا ٌُ اقَِر�

එෝහා  ෙඳ් වවතම  ඇ  ි නු ෙමම (ඳතිෂඉැි) 
එෝහා  ෙන ඳකමි වතතතෙය එෝහා ස්තිවැ  ඇ්  
තමන  සවමෙනහ න?  ෂ්ර්වා ංා නකඩ උත ැ ඔපම 
ෙත ාවතෙතැ. (ෙැ ෙරව්  න ැත) ්වදත්ැා න ඔහ 
සමහ ස  ව ත්ාස ර පම න අදහාං්ෙය උඳරා්ැ රතනා 
(ඳකමෙෙව) නකය පරා  ර්න ව්ම  ඔපම ර ඳනැ  
ඳත ර්තඑ හකලෙතෙැ. නකනව ප! අදහාංේය උඳරා්ැ 
ළවා ස ඳැ. (ැකය නගත්ැාෙය ප ් රා ෙැම ඔපම 
සුහම  ඳත තං.) 

2.  

ِبااَ�نْا
َ
ُْ ِرّيااَسِعم ٍااأ

ْ
ِبااَوَ�نْااجل

َ
اج اَبنُاَدااَ�نَااأ ارَِضَ ّااُيَر�َْرةَ ِِ ااجّل َّ اج ُااَص

ااَما:ا"قَاَلااوََسلّ َااَبلَمْهِا ُُ ُدْنلِ َاايُِصم
ْ
ااِمنْااجل ٍُ اانََص

َ
ااَوَ ٍُ ااوََص

َ
ااَي ّااَوَ

َ
ااُحْزنٍااَوَ

َ
اَوَ

ذًى
َ
ااأ

َ
ااََ ّااَوَ َّ ْوَتةِااَح َّ اُتَاااجل ََ ُ اا�

ّ
َطايَاهُااِمنْاابَِاااج ُااَ�ّفرَااِبَ ا)مافقابلمه(َِ

අබ සසත අද-නතත, අබ හේය්ා (්ිැදහාහ අමහමා) 
ැන අැ වසම තාිවා ර්න හය. ැ   ස  ිිාවමැි 
ෙහපි ෙන  නසි  රි ෙලනනාති ෙංෙ සත වකපහි 
ෙැ ෙලනනාත ෙවන ෙනන රුතර ව්  පත න 
යස්ල ත්ෙැන  ඇ  ි ෙය න  ෙමීම ඔහෙය ඳාඳැම 
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තහ  අදහාං් සමාත ෙනමෙමමැ.    
     (මහාාැ: ලංාව ංා 
යස්ල )  

3.  

ِبااَ�نْا 
َ
نّااُيَر�َْرةَااأ

َ
ااج ِاارَُسوَلااأ َّ ااج ُااَ�ُقوُلااقَاَلااوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص

َ
اَماا�ََعال

ُدْؤِمِنااِ يلَِعدْا
ْ
ِِااِمنْااَصِفّمهُااَ�دَْضُتاابِذَجاَجَزجءٌااِبنِْ ياجل ْي

َ
�ْمَااأ ُّ ااجْحتََندَهُااُُ ّااج

ّ
اِبَ

َّنةُا
ْ
 )أِرجهاجلخاري(  جل

සකළකවමම අදහාං්ෙය ෙවැාඉම පරා  ර  ළත  අබ 
හේය්ා (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම වසම තාිවා 
ර්න හය. උතවතව් අදහාං ් ෙමෙසම පරා  ර්ය. 
ව ්තාසතමව මාෙය වකතෙවනෙය ෙසෙනෙංතමවෙැන 
මා අතඳත ර් වත ව  ඔහ  මා අගැස ප ලහ ත ෙැම 
ස්තිවැ මස ෙතන  සති ෙන තමෙමැ.  (මහාාැ: 
ලංාව) 

4.  

ِباابِْنااَسْع ِااَوَ�نْا
َ
ارضاج ابنهاقَاَلااأ ٍٍ ُتا:اَوّقا

ْ
ّيااج ِاارَُسوَلاايَااقُل

َ
ََ ّااّلاِساجاأ

َ
اأ

نْبِمَاءُااقَاَلاابََالءًا
َ ْ
ااُُ ّااجأل ُِ ْمثَ

َ ْ
ُِااجأل ْمثَ

َ ْ
اافَاأل ََ َعدْ ُاايُبَْا

ْ
ااجل ااَعَ ُِ إِنْااِدينِهِااَحَن

اِفااَكنَاافَ
دًااِدينِهِا

ْ
اَ ّااُصل َْ ااج�ْاُِ�َااِرّقةٌااِدينِهِااِفااَكنَااَوِِنْاابََالُؤهُااج ااَعَ ُِ حُااَ�َدااِدينِهِااَحَن اَ�ْبَ

ََالا َعدْ ِااءُاجلْ
ْ
اابِال َّ َتهُااَح ااَ�ْدِشااَ�ْتُ رِْضااَعَ

َ ْ
ِطمئَةٍااِمنْااَبلَْمهِااَوَمااجأل اَِ



 

13 

සඅත ළනඑ අල තිරාස් (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම 
වසම තාිවා ර්න හය. ජනැා අ්වම තපාත ඳතිෂඉ 
තහ  යහඉ  ම අැ රපැමනකය මම අදහාං්ෙය 
ෙවැාඉමෙවම වමසා ස ෙැම. ෙව  නගතැැ, ඳිත 
උනා් පතවහෙැෙැ, ඳිත උනා් පතවහෙැෙැ. වකතෙවන 
වම නංෙ  ව ්තාසැ අඑත ඳතිෂාත  හි ර්එ හකෙන. 
ඔහ වම නංෙමහ නකඩ ත ස ෙය න  ඔහෙය ඳතිෂඉ න 
නකඩ ත පහෙ ය. ඔහ වම නංෙම හ සකංකදිෙතම ස ය 
න  ඔහෙය ථ නංෙම හ ව ්තාසැ අඑත ඳතිෂඉැ  
හි ර්එ හකෙන. ෙම ඳතිෂඉැම වකතෙවන 
මහවහෙය ඔළෙම ළ වමම ර්න ව්ම  ඔහත අවංක් 
නමය. ඔහ ෙරේහ තක්   සති ෙන ඳත .  
 (මහාාැ:  ිමය, ළනඑ මාජා)  

5.  

ِبااَ�نْا
َ
ااج ِاارَُسوُلااقَاَلا:ااقَاَلااُيَر�َْرةَارِضاج ابنهاأ َّ ُااَص َّ ايََزجُلااَما"ا:وََسلّ َااَبلَمْهِااج
ََالءُا ُدْؤِمِنااجلْ

ْ
ُدْؤِمنَةِاابِال

ْ
هِاا�َْفِنهِااِفااَوجل ِ

َ
ااَوَماِلِااَوَوُ َّ َقااَح

ْ
ِطمَئٌةااَبلَمْهِااَوَمااج َاايَل َِ

ا)أِرجهاجلتمذي(

අබ හේය්ා (්ිැදහාහ අමහ) ් මාඉම වසම තාිවා 
ර්න හය. ව ්තාස තමවෙැන ෙංෙ ව ්තාස තම ෙැන 
අදහාං්ත ංය තන ්ැ ෙෙමමම ඔහෙය  ස  ඳාඳැි 
ෙන ඳත න ්ැ  වම ජවවෙැහ වම නැතම වෂෙැහ 
වම ස ඳත හ ඔහ  ඳතිෂඉැම ඳත  ැකය අදහාංේය 
ෙවැාඉම (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) ්මාෙඉෙ 
පරා  ර ං.  (මහාාැ :  ිම ) 



 

14 

ළත ෙ  මහමැ 

ව ්තාසතමවෙැන වම ඳ්මාධඳ ෙවම ිතැ ඳවය. 
නයත  සව ර  ිිාවමැි ෙන ඳවය.  

 ිිාවමැි ඇ  ි ව  ථ ෙරේහ ඔහ ළතසය. ෙහ 
ැංඳව වම ඳ්මාධඳ ෙවම අෙපිෂා ර්ය. රතේන 
ළතසමෙම න, වම රතමැ ළත ම ෙරේහ ංකපවස්තා 
වමෙම න අදහාං් ඔහ  ළත ෙ   ි ැ හළා ෙනය. 
ඔහ  උඳරා් ර්ය. ඔහත පිව ය, ෙෙමමම ඔහත 
වෙප ැ  ඳත ර්ය.  

1. උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය. 

ااَصْبُكَااَوَمااَوجْصِبْا
ّ
اابِا ِاابَِ

َ
َْزنْااَوَ

َ
ااَبلَمِْا ْاات

َ
ابِنّااَ�ْدُكُروَن،ااِمّدااَضمٍْقااِفاارَُكااَوَ

ينَااَمعَااج َا ِ
ّ
ينَااجّ�َقْوجاجَ ِ

ّ
اانَاُمِْننُواُي ْااَوجَ

ළතසා න්ා ව ප. එෝෙය ළත ම ඇතෙත අදහාං්ෙවම 
ඳමඉැ. වතන එෝ ඔපම ෙරේහ  ි ෙන තප. ඔපම 
නමමනඉැ ර්මම ස න නු පිළිත එෝ ඳපනෙැහ 
ඳි ෙන තප.  

රතේන ගැ ිි රයම ංා නකංකමැම තමෙම න 
සකළකවමම අදහාං් ඔපම සමහැ.   
   (අද-නිරම 16:127,128) 

2. උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය.  
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ِْا ينَااِبدَادِاايَااقُ ِ
ّ
ُُ ْااجّ�ُقوجاآَمنُوجاجَ ِّ ينَااَر ِ

َّ
ِ ْحَننُوجال

َ
ااَيِذهِااِفااأ �ْمَ ُّ رُْضااَحَنَنةٌااج

َ
اَوأ

اابِّ�َدااَوجِسَعةٌااج ِا َّ ْجَرُي ْااجلّصابُِرونَاايَُو
َ
اِحَناٍ اابَِغْ�ِااأ

ව ්තාස ර  මාෙය වකතව , එෝහාෙය ඳ්මාධඳ   ගැ 
ිි මත තප. ෙමෙහ ෙතහ ැංඳව ර්මනම  (ෙැ) 
ැංඳව . අදහාං්ෙය  මැ ව ාහ ැකය (නගත්ැ) 
ඳතසප. සකළකවමම ළතසලතමවයම  ඔපමෙය ෙලවනැ 
වඉනැ ම ෙව ්ත පවනමඑ හළමෙමමැ.  (අද-
නිරම 39: 10) 

3.  

ِبااَ�نْا
َ
ُْ رِيّااَسِعم ٍااأ

ْ
َاج ابلمهاوسل اقالااَ�ْنُهااج ُااَرِضَااجل ّنارُسوَلاج اص

َ
:اأ

ونُااَما" ُُ ْ�ٍااِمنْااِبنِْ يايَ َرهُاافَلَنْااَِ ِِ ّد
َ
ُُ ْااأ اَوَمنْااج ُاايُِعّفهُاا�َْناَْعِفْفااَوَمنْااَ�نْ

ْبِطيَااَوَمااج ُاايَُصّبْهُااَ�اََصّبْااَوَمنْااج ُااُ�ْغنِهِاا�َْناَْغِنا
ُ
َح ٌااأ

َ
ْ�ًااَ�َطاءًااأ وَْسعَااجَِ

َ
اِمنْااَوأ

ا)مافقابلمه"ا(جلّصْبِا

සකළකවමම අදහාං්ෙය ෙවැාඉම පරා  ර  ළත අබ 
සසත අද-නතව (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම වසම 
තාිවා ර්න හය.  

මා ෙතව  ස  ැංඳවි ෙන මකව.  සව ර මම එෝහා 
ෙතඑෙතම ෙැ ගස් ෙන ර්ම. රතේන  ිමහිාතැ 
ඳවමෙම න අදහාං් ඔහ   ිමහිාතැ හළා ෙනමෙමැ. 
රතේන අනත මිාතැ ඳවමෙම න අදහාං් 
ෙඳ ෙං සත රම හළා ෙනමෙමැ. රතේන ළත ම 
ඳවමෙම න අදහාං් ඔහ  ළත ම හළා ෙනමෙමැ. 
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 සෙතන  ැමි පවනමඑ ෙන හකලෙල න  ෙැ 
ැංඳව . ෙැ ළත ෙමම අ  මංතැ.    
  (මහාාැ: ලංාව ංා යස්ල ) 

4.  

ُتا:اَمْنُعودٍارضاج ابنهاقالا�ْنُااَوَ�نْا
ْ
ل َِ ااَد ااج ِاارَُسولِااَعَ َّ اوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص

ِ يً جاوَْبًكاايُوَبُكااَوُيوَا ُتاا�ِمَِ ياَ�َدِنْنُاهُااََ
ْ
ُوَبُكاابِنَّكااج ِاارَُسوَلاايَااَ�ُقل

َ
اوَْبًكاال

ِ يً ج ااج ِاارَُسوُلااَ�َقاَلااََ َّ ِْا"اوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص َج
َ
ااأ ِّ وَبُكاابِ

ُ
ارَُجَالنِاايُوَبُكااَتَدااأ

ُُ ْا ُتااِمنْ
ْ
نّااذَلَِكااَ�ُقل

َ
ْجَر�ِْناالََكااأ

َ
ِاارَُسوُلااَ�َقاَلااأ َّ ااج َّ ِْااوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص َج

َ
اُُ ّااأ

ااج ِاارَُسوُلااقَاَلا َّ ذًىامُدهُايُِصااُمْنلِ ٍااِمنْااَمااوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص
َ
اِسَوجهُااَ�َدااَمَرٌضااأ

ا
ّ
اابَِ َّ ُااَح َّ ُااج

َ
ااَتَدااَسِّئَارِهِاال َّ ُ

َ
َرةُاات َْ َّ ا)اروجهاجلخاري"ا(َوَرَ�َاااجل

ළනඑ මස්රත (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම වසම 
තාිවා ර්න හය. අදහාං්ෙය ෙවැාඉම ේෙවා ්්   
නකඩ ෙලනනාති ව්මම ස ැ ය මම ේමාඉම ෙතව 
ීෙැම. ෙව  මාෙය නු ම මම ේමාඉමත ඇදිෙතම. 
අදහාං්ෙය ෙවැාඉ , සකළකවමම ඔළ නකඩ ෙලනනාත ම 
ෙඳෙ මෙනහැ ැකය ඳකතිෙතම.  

ෙව  අදහාං්ෙය ෙවැාෙඉෙ ‘ෙෙසමැ. එෝහා අ්වම 
ම ිම ෙනෙනෙනන ව්න ෙලනනාත මම ව්ම ැකය 
ඳකතවං. ෙව  මම ෙෙසම න  ඔළ  නසද ෙනරි හම 
තමෙම ැකය ඳකතිෙතම. ෙැ  අදහාං්ෙය ෙවැාෙඉෙ 
ෙෙසමැ ැකය ඳතසා ඳිත ේෙවැ ම ෙංෙ ෙතනත ැ  
ෙනැ ම ැ  ෙලනනාති යස්ල ත්ෙැන  ඇ  තමෙම 



 

17 

න  වංර ෙර   ංකෙ මනාි ෙමම වම ඳාඳැම 
ෙමීම අදහාං් ඳං ර්එ ඇවකය ඳකතවං.    (මහාාැ: 
ලංාව ංා යස්ල ) 

අදහාං් රතේන  ැංඳව අෙපිෂා ර්මෙම න ඔහ 
වම ඳ්මාධඳ ත සහඳත  තම , ම්ඉැ සහඳත 
 තම , ඳාඳිෂමාෙතහ  ැකිම , ඔහෙය ව්ා ්  
උසස්  ම , ඔහෙය ඳාඳැම රමා  තම , ඔහෙය නසද 
අධර ර්  ම , ෙන ෙැනත  ෂ්ර්වාතහ  යහඉ ඳුම   
සහස්තය.  

ِْااا ايُِصاالَنْااقُ اامبَنَ
ّ
ااَماابَِ َُ َااج ُااَتاَ

َ
نَااُيوَاال

َ
ااَمْوَ ِااج ِااَوَعَ

َّ مَاََو
ْ
ُدْؤِمنُونَاافَل

ْ
اجل

(නගත්ැ) අදහාං් අඳ   ැම ර  නු ංක් ෙතන 
 සති අඳ  ස තමෙමම නකව. ඔහ අඳෙය ිා්රැැ. 
ව ්තාසතමවයම සැදහ ිා්ර්එෙය අදහාං් 
ෙරේහමැ ැකය ඳතසප.   (අද-නිරම 9:51) 

ِبْا
َ
اجُ اَ�ْنُهاقَالاُيَر�َْرةَااَوَ�ْناأ ااج ِاارَُسوُلااقَاَلا:اَرِضَ َّ اَمنْا"ا:وََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص

جابِهِااج ُاايُرِدْا ً�ْ ااَِ ُْ  )أِرجهاجلخاري"ا(ِمْنهُاايُِص

අදහාං්ෙය ෙවැාෙඉෙ (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) 
්මාඉම පරා  ර  ළත අබ හේය්ා (්ිැදහාහ 
අමහ) ්මාඉම වසම තාිවා ර්න හය.  

අදහාං් රතේන  ැංඳව අෙපිෂා ර්මෙම න ඔහත 
ඳතිෂාත  ඳත ර්ය.    (මහාාැ: ලංාව) 
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ස්ු නාැර අතස් ාතර පත න ඳපානාය අතස් ාතර පත න 
ෙතත ව ්තාසතමවෙැනෙය සැිම රැු ැංඳතැ. 
ෙැ වම ඳ්මාධඳ ෙවම ි ෙවෞ්තැි ංා ඔහ  හළා 
ෙනන උඳෙනසි ත ෙැ . 

1.  

ااَ�نْا ٍُ
ااج ِاارَُسوُلااقَاَلا:اقَاَلارضاج ابنهااُصَامْ َّ ا:ا"اوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص دً َْ اَب

ْمرِا
َ
ُدْؤِمِنااِأل

ْ
ْمَرهُاابِنّااجل

َ
ّهُااأ ْ�ٌااُُ َح ٍااذَجكَااَولََِْسااَِ

َ
ااِأل

ّ
ُدْؤِمِناابَِ

ْ
َصا�َْاهُاابِنْاالِل

َ
ّااأ اجءُاََ

َكرَا جاَفَكنَااََ ً�ْ ُااَِ
َ
َصا�َاْهُااَوِِنْاال

َ
جءُااأ ّ جافََكنَااَصَبَااََ ً�ْ ُااَِ

َ
 )أِرجهامنل "ا(ل

අදහාං්ෙය ෙවැාඉම (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) 
පරා  ර  ළත ි ෙංයන (්ිැදහාහ අමහ) ් මා වසම 
තාිවා ර්න හය. ෙතත ව ්තාසතමවෙැනෙය රැඉ 
ප ම සංවවැ. සකළකවමම ඔහෙය සැිම රැු ඔහ  
ැංඳතැ. ෙැ ෙතත ව ්තාසතමවෙැන  ංක් ෙතන 
 සෙතන  ෙන ෙතය. ඔහ  ැ  ස්ුනාැර ෙනැි ඇ  
ි ව ර ඔහ රෙවෙල ය ෙතය. ෙව  ෙැ ඔහ  ැංඳත 
ෙතය. ඔහ  ැ  ඳපානාා ෙනැි ඇ  ි ව ර ඔහ ළතසා 
න්ා ව ය. ෙව  ෙැ න ඔහ  ැංඳත ෙතය.    (මහාාැ: 
යස්ල )  

2.  

مّا
ُ
ااج ِاارَُسوَلااَسِدْعُتا:ارََضاجُ اَ�نَْاااقَالتاَسلََدةَااَوَ�ْناأ َّ اوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص
ِاابِنّا:اَ�مَُقوُلااُمِصمدَةٌاارُِصمدُهُااَ�دْ ٍااِمنْااَما"ا:َ�ُقوُلا ْهِااَوِِنّااَِ

َ
جُااجللُّا ّا.اَرجِجُعونَاابِل

ْ
اْرِ�اأ
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لِْفااُمِصمبَِتااِفا ِْ
َ
جاِلااَوأ ً�ْ ااِمنَْاااَِ

ّ
َجَرهُااِبَ

َ
لََفااُمِصمبَِاهِااِفااج ُااأ ِْ

َ
ُااَوأ

َ
ْ�ًجال "اَِ

 )أِرجهامنل (

අදහාං්ෙය ෙවැාඉම (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) 
ර  පරා ැර  වමම සතම  ම ළත උ ය සහමා 
(්ිැදහාහ අමංා) ්මැ වසම තාිවා ර්න හය.  

ෙතත වකතෙවන  ැ  ර්න්ැි ඇ    ඳිත ඔහ  

ِاابِنّا ْهِااَوِِنّااَِ
َ
ُجْرِ�ااجللُّا ّا.اَرجِجُعونَاابِل

ْ
لِْفااُمِصمبَِتااِفااأ ِْ

َ
جاِلااَوأ ً�ْ ِمْنَاااَِ  

ළමනා ලදහාහ තළමනා ළෙහයහ ් ාෙරම. අදහාහ ම 
අජිු න ය ළ , තඅිලල් ් රය්ම මමංා 

ෙතැම: සකළකවමම අප ඔහ ෙතවම ෙැ ය තමනම ෙතය. 
ැා ! අදහාං,් ම  අත   ඇ  ෙමම ර්න්ෙැහ ම  
නසද හළා ෙනඑ මකනත! ස  තපා ැංඳත නු ම  ඳිත  
ෙනඑ මකනත.!  

ැකය ඳතසමෙම න  අදහාං් ඔහ  අත   ඇ  
ර්න්ෙැහ නසද හළා ෙනය. ස  තපා ැංඳත ෙනැි 
ඔහ  ඳිත  හළා ෙනය.     
 (මහාාැ යස්ල ) 

3.  
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�ٍَسااَ�نْا
َ
ّااقَاَلا:اقَاَلااَ�نْهُااج ُاارَِضَااأ ِِ ااجّل َّ اِمنْااجّلاِسااِمنْااَما"اوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص
ااُمْنلِ ٍا َّ َو ُااُ�اَ

َ
ِنَْثااَ�دْلُُغوجالَ ْااثََالٌثاال

ْ
ااجل

ّ
لَهُااِبَ َِ ْد
َ
َّنةَااج ُااأ

ْ
"ابِيّاُي ْاارَْحَاِهِااِِابَِفْضااجل

ا)أِرجهاجلخاري(

නග (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) ්මාඉම පරා  
ර  ළත අනස් (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම වසම 
තාිවා ර්න හය.  

ජනැා අ්වම යස්ල ත්ෙැන ස් තකඩවැ  ඳත ෙන ි 
(නැතම)  ෙනෙනන ම්ඉැ  ඳත ිෙය න  ඔපම 
ෙරේහ ි අදහාං්ෙය රැඉාෙතහ මහමැ ෙංම්ෙතම 
අදහාං් ඔහත ස්තිවැ  ඇ් ත ර්ය.   
      (මහාාැ: 
ලංාව)  

 
රවමාඑවව ර  ළත ෙ  තිව 
රවමාඑවව ර  ළත ෙ  තිව ්න .  

1. අදහාං්  නකම   තතපිෙතත ළු  තෙමහ  ගැ 
ය් ළත ම. 

2. ඳාඳැමෙවම එත ෙමහ  ගැ ය් ළත ම 

3. අදහාං්ෙය ෙලනනා සංවව ළ්ඉම පිවකුෙමහ 
 ගැ ය් ළත ම 
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අදහාං්ෙය වෙප ැ ළහාෙඳ ේ ත් ෙතමම ෙමම 
රැු ෙරේහ ැෙමන ළතසා න්ා වතෙත න  ඔහ 
 ැම ළතසලතමවෙැන ෙල. ෙෙමමම රතේන 
ළත ෙ  ෙර මෙතස ය මිමම පිඳ මෙම න 
ෙවෞ්තුැ ඳ්මාධඳ ෙවම අ  මංත නසද ඔහ හම 
ර් වඑ ඇව.  

ළතසමනා  පෙැෙජනතත ළත ෙ  
ෙර මෙතස 
ඳ යතකමන ළං්ඃහාස් ෙංතත ංතවඳාවශතබ ිාතැ 

ෙන  ඔහ අදහාං් ෙතඑෙතම ඳමඉි පවස  ස ම 
අතරිත ළතසා න්ා වව ය්ය.   

උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය.  

ينَا ِ
ّ
قَاُموجاَرِِّا ْااْجهِاوَااجبْاَِغاءَااَصَبُوجاَوجَ

َ
�َْفُقوجاجلّصَالةَااَوأ

َ
جاَرَزْ�نَاُي ْااِمّدااَوأ ّ اَِ

ََننَةِااَو�َْ رَُءونَااوََبَال�ِمَةًا
ْ
َِكااجلّنَِّئةَاابِال

َ
ول
ُ
جرِااُ�ْقَباالَُا ْااأ ُّ اج

වතන ඔපහ රත්හ න ැත වම ඳ්මාධඳ ෙය වෙප ැ 
අෙපිෂාෙතම ළතිෙතෙැ. සහාවැ ස ්ාපව රෙ ෙැ. 
අඳ ඔපන  පවනකම නකයම ්ංසවවත ංා පසතධෙය (ැං 
නු ෙතඑෙතම) වැන  රෙ ෙැ. ඔපහ ැංඳ ම අැංඳව 
ත ිත . ඔපමමැ (ැංඳත) අතසම  තංන හතනම 
තමෙම.    (අද-නිරම 
13:22) 



 

22 

ෙනතකමන වම වතතතැ ජනැා  ඳකමිල ෙන ර් වම 
ඳ්මාධඳ   ඳමඉි ඳකමිල  තම  

ُكواَدابِ�ّااقَاَلا َْ ااأَ ِّ ااوَُحْزِ�ااَ�
َ
ْبلَ ُااج ِاابِل

َ
ااَمااج ِااِمنَااَوأ

َ
 �َْعلَُدونَااَ

මාෙය  ි වකනවදහ ංා මාෙය ෙ ෙරැ ඳකමිල 
ර්මෙම අදහාං් ෙතවමැ. එෝහා ෙන නමනා නු මා 
අදහාං්ෙවම නකන වමෙනම ැකය ඔහ ඳකතිෙලැ.  
   (අද-නිරම 12:86) 

්මතකමන ළත ම පහ ැ යතෙත සැදහ ස   ෙමම 
ඳිත ෙන ත ප ්නැි ස  ි ර් ිර අතස් ාෙලයැ.   

�َِسابِْناَمالٍِكا
َ
ُااَرِضَااَ�ْناأ َّ ا:اَ�ْنُهاقالاج َّ ُااقالارَُسْوُلاجِ اَص َّ :اوََسلّ َااَبلَمْهِااج

ااجلّصْ َمةِااِبنْ َااجلّصْبُا"
َ
و�

ُ ْ
ا)مافقابلمه"ا(جأل

අදහාං්ෙය ෙවැාඉම (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) 
පරා  ර  ළත අනස් ළනඑ මාලි (්ිැදහාහ අමහ) 
්මාඉම වසම තාිවා ර්න හය. 

ළත ම  ගැ යතෙත වකුමර ර් ිර අතස් ාෙලයැ. 
(මහාාැ: ලංාව ංා යස්ල ) 

 

ඳතිෂඉැම හ ළත ෙමම සෙෙ  ු  ැ 
ව ්තාසතමවෙැන  ැ   ිිාවමැි ඇ  ි ව ර ඔහ 
ෙැ ළතසා න්ා වතෙත න  ථ සිංා ි අ මංත නසද 
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ඔහ  හම තඑ ඇව. ථ ෙතඑෙතම ඔහ අදහාං්  ප ිසා 
ර්එ ඇව. ෙංම්ත ෙැ වම ඳ්මාධඳ ෙවම ි 
උඳෙනසි ළකව . ෙැ ළතත  තම  අෙපිෂා රෙ ම න  
අදහාං් වසමම ෙැ ළතත  ම ළහාෙඳ ේ ත් ෙතය. 
ෙම ඳකමිදහ ඔහ ෙතව  ළ වඳත ර්ය. ඔහෙවම ෙැ 
ළතත ර් වඑ පිස අදහාං් ෙතව ැ ංත ඳංතත 
ර ය් ර්ය. ෙන  අදහාං්  ලැ මනාඳ ඳව  අතරිත 
ස ම සකළු ස්තසඳෙැම පි්් හකලම  ස ඳ 
ස්තිාතෙැම පාි නා  තමය.  

උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය.  

يّوَ ا
َ
هُاانَاَدىابِذْااَوَ ِّ ااَر ِّ

َ
ّااَمّنِ�َااَ ّّ نَْتااجل

َ
رَْح ُااَوأ

َ
اا،جلّرجِحِ�َااأ دْنَ َْ ُاافَاْسَا

َ
اال ْفنَ ََ َك افَ

ّااِمنْاابِهِااَما ْيلَهُااَوآرَِْنَاهُااَُ
َ
َرىاِبنِْ نَااِمنْاارَْحَةًااَمَعُا ْااَوِمثْلَُا ْااأ

ْ
َعابِِ يَنااَوِذت

ْ
الِل

වතන අය්න ; ඔහ ‘ඔළ රැඉාතමවයම අ්වම මංා 
රැඉාිවවැාඉමත ස ැ ය සකළකවමම මා ෙතව ඳපාත 
තකහි ඇතෙතැ ැකය රමනහල ර  අතස ්ාත (සහඳත 
ර්ප.) 

ෙව  අප ඔහ  පි්ැ   ය. ඳපාෙතම ඔහ  තකහි ඇ  
නු අප ළතත රෙ ය. වතන අප ඔහ  ඔහෙය ඳපහ න ඔපම 
සමව ඔපම ෙමම අැ න අඳෙවම ි  නැාිති ත ෙැම න 
නකම   ර්මනම  ෙමෙනහ  තමි ත ෙැම න 
පවනකයෙතය.    (අද-නිරම 21:82,83) 

ඇඬම  ංා  ි  ම  අඑමව තඑෙය ඇස් තලම ර   
ංකි  ංනතව සසහ  මය. ථ ංක් අදහාං්ෙය ළ්ඉම 
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ෙරේහ ෙරෙඳ ෙන වැ ය්ය. ෙමැ උසස් 
සනාචා්ැමෙවම ෙංග අඳෙය නග යං මත 
(සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) ්මාඉම  ඳතා ස  
වැ.  

�َِسااَ�نْا
َ
ااج ِاارَُسوُلااقَاَلا:اقَاَلااَمالٍِكارضاج ابنهابِْنااأ َّ َا"اوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص ُِ اُو

ِباابِاْس ِاافََنّدمُْاهُااُغَالمٌااجللّمْلَةَااِلا
َ
ااَدَ�َعهُااُُ ّاابِبَْرجِيم َااأ

َ
مّااِبل
ُ
ةِااٍفاَسمْااأ

َ
اُ�َقاُلااَ�ْ�ٍااجْمَرأ

ُا
َ
بُوال
َ
�ِمهِاافَا�َْطلَقَااَسْمٍفااأ

ْ
اافَا�ْاََامْنَااَوجّ�دَْعُاهُاايَأ

َ
ِبااِبل

َ
ِ�هِااَ�نُْفخُااَوُيوَااَسمٍْفااأ ُِ اقَ ْاابِ

ا
َ
َمُْتااجْماََأل

ْ
انًااجل َِ َْبُتااُد َْ

َ
َدْشَاافَأ

ْ
ااج ِاارَُسولِاايََ يْااَ�ْ�َااجل َّ ا َاوََسلّااَبلَمْهِااج ُااَص

ُتا
ْ
بَاايَااَ�ُقل

َ
ْمِنْكااَسمٍْفااأ

َ
ااج ِاارَُسوُلااَجاءَااأ َّ ْمَنَكااوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص

َ
افََ َعاافَأ

ّا ِِ ااجّل َّ ّااوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص ِِ ْهِاافََضّدهُاابِالّص
َ
اءَااَمااَوقَاَلاابِل نْااج ُااََ

َ
اَ�َقاَلااَ�ُقوَلااأ

�ٌَسا
َ
ْ�اُهُاالََق ْااأ

َ
م ُااُيوَاوَاارَأ ُِ ااج ِاارَُسولِاايََ ْياا�َْ�َاابِنَْفِنهِاايَ َّ اوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص

اافََ َمَعْتا ااج ِاارَُسولِااَ�مْنَ َّ ُااَص َّ َعْ�ُاارَْ َمعُااَ�َقاَلااوََسلّ َااَبلَْمهِااج
ْ
َْزنُااجل َُ ااَو ُُ

ْ
َقل
ْ
اجل

ا
َ
اا�َُقوُلااَوَ

ّ
ِّنَاايَْرَضااَماابَِ  )مافقابلمه"ا(لََدْحُزونُونَاابَِكاابِنّاابَْرجِيم ُابِاايَااَوج ِااَر

අනස් ළනඑ මාලි (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම වසම 
තාිවා ර්න හය. අදහාං්ෙය ෙවැාඉම (සදහදහාහ 
අෙහයහ තසදහ )  ෙමෙසම පරා  ර ං. 

මා ස් නැෙතන ්ා ෙැහ උඳව හකලැ. ෙව  මම ඔහ  
අබ ළඉාහ  ැකය න  වකලෙතම.  

ඳිත ේමාඉම අබ සයල් ැන නමම ංක්මෙතන 
රයමෙය ිාිැාත ෙතව ඔහත ිා්  මං. ඔහත ගෙවන 
ෙමන  ැන ව  මම න ේමාඉම ඳිඳස ී ෙැම. අප අබ 
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සයල් ෙතව ඳකමිෙැය. ෙව  ඔහ මයන ංම ම පිමම 
ස ෙයැ.  තස  මා්ෙැම පත ඳකත්ි. අදහාං්ෙය 
ෙවැාඉම ළ වෙය ස  මම ඳා වම ම ෙලවෙැම 
ඳකමඉ ෙමෙසම ඳකතිෙතම. 

අබ ෙසයල් ෙමැ  නව් ර්මන. අදහාං්ෙය ෙවැාඉම 
ඳකමඉ ඇතවාං. 

ෙව  ඔහ ෙැ නව් රෙ මැ. නග (සදහදහාහ අෙහයහ 
තසදහ ) ් මාඉම නැතා ෙවන ෙමනකය ළදහා ස ැං. 
ඳිත ේමාඉම ෙතව ඔහත  ි රෙ මැ.  ඳිත ෙමෙසම  
පරා  ර ං. 

ඔහ ඳතසන රරා්ෙැම මාෂා අදහාං් (අදහාං්ෙය 
අ මවැ ඳව  ස  තමෙමැ)   

අනස් (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම වත  ් ත ෙමෙසම 
පරා  රෙ මැ. අදහාං්ෙය ෙවැාඉම ළ වෙය ඔහෙය 
රතමැ වකෙතමම ඳත එ මම  ුෙතම. අදහාං්ෙය 
ෙවැාඉමෙය නුස්තලම ර   ංකින. ඳිත ෙමෙසම 
පරා  ර ං. 

නුස් ර   සහය. ංනතව වකෙතය. අඳෙය ඳ්මාධඳ  
වෙප ැ  ඳතතන නු මස අප ෙන ඳතසමෙනය. අදහාං් 
මව  ප්ා ඳතසම. අෙංෙ ! ළඉාහ , සකළකවම අප ඔළ 
වකන රනස්සි ෙතය.   (මහාාැ: ලංාව ංා 
යස්ල )  
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ස  තන වඳත ෙරේහ ළතසා න්ා 
වකුෙමම වමම  පෙැෙජනතත තන 
රැු 
වම නැතම, ඳපහ, ඥා ම, තස්තම අහම   ැාෙමම ඇ  
තන  ෂ්ර්වා ළතසා න්ා වකුෙමම වමම  
පෙැෙජනතත තන රැු  ඳංව සිංම අයව .  

වඳත ැ පිළිත අදහාං්ෙය ෙඳ්  මතව නකන 
වකුම  ංක   ම. සකළකවමම ෙැ ස තමෙමමැ. ෙයම 
මව ංකතමි ෙන මකව.  සකළකවමම අදහාං් 
ළතසලතමවයම සමහැ. අදහාං ්ළතසලතමවයමත ලැ 
ර්ය.  

ස  තන වඳත ළත ෙමම න්ා වකුෙමම හකෙළන ප ලහ 
ං නා වකුම. ෙන  ථ මව ඔහ ළත ෙමම ස මෙම න  
මංත ි නසද හම තමෙමැ.  

ෙම වඳත ෙැහ අදහාං් ෙතඑෙතම ර  ය් ය්ර  
නකන වකුම. ෙන  ළත ම, පිවකුම, ප ිසා  තම, 
නසද ළහාෙඳ ේ ත්  ම, නකතව හම තඑ ඇ ය 
අෙපිෂා  තමය. 

සකළකවමම අදහාං් ෙැ ඔහ  පිවමතා ඇ  ළතත, සකළු 
වකතවා වම ඳ්මාධඳ  ඔහ  පිවම තන නු වකන 
වෙප ැ  ඳතතමනා ළතත නකන වකුම. 
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සකළකවමම ෙම වඳත ැ පෙැෙජනතත ප රා්ැි 
ළතත, අදහාං් ෙැ ඔහ ෙතව ්ැාතමර ර් ඇ  ළතත 
නකන වකුම. ෙළකවම ඔහ ළතසා න්ා වව ය්ය. නසද 
අෙපිෂා ර  ය්ය.  

සකළකවමම ෙම වඳත ැ වමම වනා   තම  ඳකමි 
ෙරි ෙන ත ෙැ ඳකමිෙය වම ළත ම ඳතිෂාත  හි 
 තම  ළතත, වමම අදහාං්ෙය ෙසෙනෙංතමවයම 
අ්වම ෙරෙනන ළත  හි  ම  ි ි න නකතන ැමන 
ඳවිෂා  තම  ළතත නකන වකුම.  

ෙමම ප රා්ැ අතසානෙය ිතැ ඇ  ළතත, 
අදහාං්ෙවම ෙව ්ත  සති ස  ෙන තන ළත  ථනැ 
ප ඳත ැ වනංා ඳුම නකන වකුම.  

ස්ු නාැර අතස් ාතර ෙංෙ ඳපානාා අතස් ාතර ෙංෙ 
ඔහත ඳාහනැ ර්එෙය අදහාං් ළත නකන වකුම. සැිම 
අතස් ාතම හ ඔහ  වක ර   තම ්ිම ස  තන 
වඳත ෙැම ළකංක් තමන  ංක  ළත අතෙළෙබ ර් 
වකුම.  

සකළකවමම ෙමෙහ ත වි  ව්න ස්තිවැි න ෙන ත 
සනාව ර  තංනි න ෙන ත ෙහ ෙන ෙැනත 
ඳතිෂඉැම ස  තන ළතත  වකතෙවන  ෙරම 
ස් ාත්ෙය ස ැ ෙන ංක  ළතත ඳ්ෙහ ත  තංනැ 
සනාව ර  තංන ළතත නකන වකුම.  

ෙැ ළතසලතමවයමත සංනැ  ඳත  තම . නග තැම 
ංා නකංකමැම ෙමතම වඳත  තහ  යහඉ ය ඇව. 
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ෙළකවම වමම න ෙන ෙැනත ඳතිෂඉ තහ  යහඉ  ැ 
ය් ළත අතබා්ඉැ  ම.  

වමම  ළත ම හළා ෙනන ෙමම අදහාං්ෙවම පහ  
ඳක ම. වමම  ස  පු වඳත ෙැම  නංස ්ර්න ෙමම 
න ථ සිංා නසද හළා ෙනන ෙමම න ඳක ම. 

ස  පු වඳත ැ ි  ෙතම සකහනම. සකළකවමම අදහාං ්
   තපා ව ාහ වඳත ැි වමම  ස  ර  ංක  ළතත,  
වම ඳ්මාධඳ  ෙැ ස  ර් ඇතෙත නංෙමහ ෙන ත 
ෙමෙහ ත රාිැැමහැ, ෙෙමමම ම් ෙහ ෙතහ ෙන ත 
ෙමෙහ ත යැ ැන තව නකන වකුම.  

ස ඳෙැමම සංනැ හකෙළන ළතත, අතසානැ ැංඳත 
තන ළතත, වමම  අහම ි  නු ෙතඑත  ැංඳව සකහෙසන 
ළතත ව්ෙය ව ්තාස  තම. සකළකවමම අදහාං් ැංර  
ර  අැෙය  ස  ප ලහැි අඳෙත ෙන ැතය.  

1. උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය.  

ااَحّقااج ِااوَْب َاابِنّاافَاْصِبْا
َ
ينَاا�َْناَِخّفّنَكااَوَ ِ

ّ
ااجَ

َ
ايُوقِنُونَااَ

ෙළකවම ළතසා න්ා ව ප. සකළකවමම අදහාං්ෙය 
ෙඳ ේ ම ත සකළුත . ව්ෙය ව ්තාස ෙන ර්මනම 
එෝත ි ෙතම ෙන ස ැ ය්ය. (අද-නිරම30:60ا) 

ُُ ْافَا ٌااإِلَُا
َ
لَهُااَوجِح ٌاابِل ْسلُِدوجافَ

َ
ِااأ ِّ َ ُدْخِدتَِ�،اَوِ

ْ
ينَااجل ِ

ّ
اوَِجلَْتااج ُااذُتِرَاابِذَجاجَ

ااَوجلّصابِِر�نَااقُلُوُُِا ْا َصا�َُا ْااَمااَعَ
َ
ُدِقمِ�ااأ

ْ
اُ�نِْفُقونَااَرَزْ�نَاُي ْااَوِمّدااجلّصَالةِااَوجل
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ෙළකවම එෝහාෙය ෙනවැා ෙරම ෙනවෙැ . ෙළකවම 
එෝහා ඔහ  අතනව තප. (නගත්ැ) ැ ංතත ර ය් 
ර්මනම  ශිා්ිං ඳතසප.  

ඔපහ රත්හ න ැත අදහාං්ත ෙමෙනහ ර්එ හකබ ව  
ඔපමෙය ංනතත වක  වමනම ෙත . වතන ඔපම අතතන 
නු ෙරේහ ළතසා න්ා වමනම ෙත . වතන සහාවැ 
ස ්ාපව ර්මනම න ෙත . වතන අප ඔපම  පවනකම 
නකයම වැන  ර්මනම න ෙත .   (අද-නිරම 
22:34,35) 

ّ�َااايَا
َ
ينَااَ ِ

ّ
اجلّصابِِر�نَااَمعَااج َاابِنّااَوجلّصَالةِاابِالّصْبِااجْساَِعمنُوجاآََمنُوجاجَ

සවමැ ව ්තාස ර පම ළත ෙමම ංා සහාවැ ්ිම 
උනල ඳවප. සකළකවමම අදහාං් ළතසලතමවයම සමවැ. 
      (අද-නිරම 
2:153) 

ّ�َااايَاا
َ
ينَااَ ِ

ّ
ُُ ْااج َااَوجّ�ُقوجاَوَرجبُِطوجاوََصابُِروجاجْصِبُوجاآََمنُوجاجَ ّل اُ�ْفلُِحونَاالََع

ව ්තාස ර ප , එෝහා (වි න්ා) ළතසා ව ප. 
ෙ ෙනරා අගළතා ළතසල. ස් ාත් ත ස ප. එෝහා 
ජැය ් ංඉැ හළඑ පිස අදහාං්  ගැිි මත තප. 
 (අද-නිරම 3:200) 

  

2. ම්ඉැ ංා ෙහ ු  ත  
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ම්ඉ ෙමෙං ව  
ම්ඉැ ැඑ  ත්ෙැම පාඉැ ළතත   ෙමෙහ ත 
ජවවෙැම සය වකුමය. 

අදහාං් ඔහෙය සැි මක   තහ  ම්ඉැි, වනා ැි 
 ැම ර් ඇව. ළම  සෙතන  වකහපමි ෙන මකව. 
ළ වත ඳත මෙම අදහාං් ඳමඉැ. 

ථ අඑත ම සා තැස්වව  මත සමව ම්ඉැ ඔහ   ැම 
තමෙමැ. ඔහ ැංර  ර  ෙහ වම සය ෙවන ථ සිංා 
නසද හම ර් ෙනන ෙහ තර  පවෙසය. ම් ෙහ ෙතහ 
යදම  තංන මු ත ය. ෙැ ස්තිව උැම අ්වම 
උැනි ෙහසම ෙංෙ  ්ෙය අවාබ තලම අවාබැි 
ෙහසම ෙංෙ ඳත .  

1- උතවතව් අදහාං් පරා  ර්ය.  

ِْا َدْوَتاابِنّااقُ
ْ
ِياجل

ّ
إِنّهُااِمنْهُاارَِفّرونَااجَ

ُُ ْاافَ اارُرَّدونَااُُ ّااُمَالِ�م
َ
ااَعلِ ِااِبل ُِ

َغمْ
ْ
اجل

َااَدةِا َّ ُُ ْااَوجل ُئ ا�َْعَدلُونَااُتنُْا ْاابَِدااَ�ُمََدّ

සකළකවමම ම්ඉැ; එෝහා ෙයම ඳහා  ලත න සකළකවමම 
ෙැ එෝහාත ංයතමන . ඳිත  පව නු ංා නෙෂමමාන නු 
නමනා ෙතව නකතව ෙැ ය ර්තඑ හළමෙනහැ. ෙව  
එෝහා ර්මම ස  නු ඔහ එෝහා  නමතය.   
  (අද-නිරම 62: 8) 

2- උතවතව් අදහාං් පරා  ර්ය. 
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ا ّ َدْوِتااذَجئَِقةُاا�َْفٍسااُُ
ْ
ّ�َدااجل َُ ْاارَُوّفْونَااَوِِ ُجوَر

ُ
ِقمَاَمةِاايَْومَااأ

ْ
اجّلارِااَبِناازُْحِزحَااَ�َدنْااجل

َِا ِِ ْد
ُ
َّنةَااَوأ

ْ
َمَاةُااَوَماافَازَااَ�َق ْااجل

ْ
�ْمَااجل ُّ ااج

ّ
ُغُرورِااَماَاعُااِبَ

ْ
اجل

සුම රතමැිම ම්ඉැ ව් . (ම පම ෙරේම) 
නකීු තඑ හළන  න එෝහාෙය ප ලහ එෝහා   ිඉත 
ෙනඑ හළමෙමමැ. රතේන  ්ෙැම එත ර්තඑ 
හකළ සත්ිවැ  ඇ්  ර්තඑ හළමෙම න සකළකවමම 
ඔහ ජැ හකලෙලැ. වතන ෙහෞ ර ජවවැ මාැාරාත 
වි  වවමි ංක් ෙතනරි ෙන ෙල.   (අද-
නිරම 3:185) 

3- උතවතව් අදහාං් පරා  ර්ය. 

ا ّ ََاللِااذُواَرَِّكااوَْجهُااَو�َدَْقاا،افَانٍااَبلَْمَاااَمنْااُُ
ْ
َرجمِااجل

ْ
ت ِ
ْ
اَوجإل

ෙ  (මහවහැ) මව ඇ  සැදහ වනා  තමෙමැ. 
ෙවෞ්තැ ංා නි ැ හම එෝෙය ඳ්මාධඳ ෙය යහඉ 
සනා ඳත එ ඇව.    (අද-නිරම 
55:26,27) 

ම සාෙය වතතතැම 
ම සා පැතේම පැත් පැ නවය. ෙි වතතතැර ස  
වතත වතතතැර  මාැ ෙතය. ෙතනස් ෙතය. ෙෙසම 
ඔහෙය ෙතනස්  ම රාහෙැම ෙංෙ ස් ානෙැම ෙංෙ 
 ත්ෙැම ෙංෙ ස ම ෙංෙ වැ ංකර.  

රාහෙය ෙතනස්  ම ැඑ ම සා අිැ නාා වතතතෙය 
ස  ගැයි වතතතැ ත ුේෙත ිාතෙය ස  ේ ත 
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ිාතැ ත සාමරා  තාවාත්ඉැර ස  යනමැ 
තාවාත්ඉැර ත ෙඳ ෙං සතරෙ  ස   පඳතරම ත 
ස්ු නාැර වතතතෙය ස   ිළ් අතස ්ාත ත ජවවෙය 
ස  ම්ඉැ ත ෙතනස්  මැ.  

ස් ාන ෙතනස්  ම ැඑ ම සා සුම  නරම  තසර ස  
වතත  තසර ත, ස් ානැර ස  වතත ස ්ානැර ත, 
මල නෙසහ ස  ෙමෙහ ත ජවවැ ත ෙමෙහ ෙතහ ස  
මු ත  ජවවැ ත, මු තෙ හ ස  ංෂ්ි ෙංතත නකතව 
නකී  තඑ හළන ස් ානැ ත ෙමෙහස ස්තිවෙය ෙංෙ 
 ්ෙය ෙංෙ ඔහෙය අතසම  තංන තන ෙවි ස් ාන 
මාැ   ස  ෙල. 

 ත්ෙය ෙතනස්    ැඑ ම සාෙය සත්සඳැ පැතේම 
පැ්ත ෙතනස් ෙතය. ඔහ ර් ිෙය ශ්ාුති වැ. 
ඳිත ෙද රක ැි වැ. ඳිත මස් රකළකදහි වැ. ඳිත 
නැෙතන වැ. ඳිත වැඉෙැන වැ. ඳිත මංි වැ. 
ඳිත ඔහ ම්ඉැ  ඳත ෙතය.   

ංනතත තහ ෙතනස්  ම, ෙමැ ළවා අ ිතජනරැ. ව ර 
ෙැ අදහාං් සමව ස ළමබැ. ව ර ෙහෞ ර ජවවැ 
සමහ ස ළමබැ. වතත ව ර අදඳ තස්තම සමව 
ස ළමබැ. වතත ව ර නාැරතතැ සමව ස ළමබැ. 
වතත ව ර රාමවාතම මාලවාතම තක  නු සමව 
ස ළමබැ. ෙමෙහස ෙන ෙැනත ර ාතම වවබ අතස ්ා 
තහ ස ළමබ ෙල.  

ෙෙසම ස ළමබ    අ්වම අ  මංත ස ළමබවාත 
තඑෙය අදහාං් සමහ ඳතත තන ස ළමබවාතය. සුම 
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ෙනැරම වම ඳ්මාධඳ ෙය වෙප ැ ලහ ැ ය්ය. වම 
රතමැ, තස්්ත, ෙහෞ ර ර ය් ැන සැදහ 
අදහාං්  වක ර    තම වංපැ තන ෙසම පහ ැ ය්ය. 
වම රතමෙය අ මවැ  තපා අදහාං්ෙය අ මවැ  
පයුතතැ  ැ ය්ය. 

ෙ තා ළවා තකනවතම වතතතැම ංව් . ෙළකවම ම සා 
වම ංනතව  රවා ර  ය්ය. අදහාං් ෙන තන නු සමව 
ස ළමබවා ඳකතකත ෙමම ර්ිෂා ර  ය්ය. ෙැ 
පව්ැ ර  ය්ය. අදහාං්ත ෙමෙනහ  තෙමහ න ඔහ  
අතනව  ෙමහ න ඔහ  වක ර   තෙමහ න ඔහ ෙතව 
ජනැා රකන ෙමහ න ඔහෙය මක   ෙරේහ රාැිර 
 ෙමහ න වම ංනතව  ්ව ර්වැ ය්ය.  

නැු ේෙවැි තකහ එ ෙරෙනන ර  ය් 
නු 
ෙම ේෙීැා අදහාං්ෙය  ම ත ව ්තාස  තම 
අ තාිැැ ෙල. ඔහ ෙම ළ්ඉම මව ළත ෙමම ර ය් 
ර  ය්ය. වම ඳ්මාධඳ  පිළිත ැං ස්වල ඇ  ර් 
වව ය්ය. ම්ඉැ ර ා ෙන ර  ය්ය. අදහාං්ෙවම 
ඳමඉි ිතැ ඳක ැ ය්ය. අදහාං් ස් තවන  ංා 
ම සා ස් තවන  ඔහ ළු ර  ය්ය. ඔහෙය අම ම 
රකමකතව ලැා වකගැ ය්ය.  

ඔහ බනතත න  වම බනෙැම උැමර  ෙන ඳාන 
ඥා ම ෙතව ්ෙනම ෙරර ෙර  සි ත යැත  තම 
ිමනාං්ත . ෙැ ළවා අදඳ ෙනැ . ළවා උ්  ෙනැ . 
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ෙෙමමම අඑමව යනලම ෙළෙංත  තම න ිමනාං්ති 
ෙතය.  

වතන ේෙීැාත ළකංකනකනමත, ඳාඳිෂමාෙල  ැකෙ න 
ෙමම න අම ම රකමකතව ලැා වළන ෙමම න ෙමෙනහ 
 තමත, ේෙීැා  ප රා් වමනා ෙමම උඳෙනස් යමත 
ිමනාං්ත .  

ේෙීැා වමම  අත   ඇ  වඳව අදහාං්  රමනහල 
 තම ිමනාංත් . නකඑතත  තමි ත ෙැම වම 
වතතතැ ෙසි අැ   ැා ඳුම ත්නි ෙන ෙතය. නයත 
ෙැ ෙරෙඳෙැම ළ වඳත ෙන ර  ය්ය.  

උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය.   

ِْا االَنْااقُ اايُِصمبَنَ
ّ
ااَماابَِ َُ َااج ُااَتاَ

َ
نَااُيوَاال

َ
ااَمْوَ ِااج ِااَوَعَ

َّ مَاََو
ْ
ُدْؤِمنُونَاافَل

ْ
اجل

(නගත්ැ) අදහාං් අඳ   ැම ර  නු ංක් ෙතන 
 සති අඳ  ස තමෙමම නකව. ඔහ අඳෙය ි ා්රාැැ. 
ව ්තාසතමවයම සැදහ ිා්ර්එෙය අදහාං් 
ෙරේහමැ ැකය ඳතසප.   (අද-නිරම 9:51) 

ම්ඉාසමන ෙම ෙං ෙත ස මනා  ත ය් නු 

ةَااَ�نْا ََ ِ ّ�َااَرِضاج اَ�نَْااااَع�
َ
ااج ِاارَُسوَلااَسِدَعْتااَ َّ اَ�ُقوُلااوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص

َِا نْااَ�دْ
َ
ااُمْننِ ٌااَوُيوَااَ�ُدوَتااأ

َ
ْصَغْتااَصْ رَِياابِل

َ
ْهِااَوأ

َ
اِلااجْغِفرْااجللُّا ّا"اَ�ُقوُلااَوُيوَاابِل

ِْقِ�ااَوجرَْحِْ�ا
ْ
ل
َ
ا)مافقابلمه"ا(بِالّرِ�مِقااَوأ
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රළෂා (්ිැදහාහ අමංා) ්මැ වසම තාිවා ර්න 
හය.  

අදහාං්ෙය ෙවැාඉම ම්ඉැ  ඳත  ම  ෙඳ් ඇැෙය 
ඳපත  ඇහ   ඇැ න ේමාඉම  සතම ෙනමම ස ැ ය 
ේමාඉම ෙමෙසම ඳතසා ස එ වමම  ඇිු තව ඇැ 
ෙමෙසම ඳතසා ස ැාැ.  

ِْقِ�ااَوجرَْحِْ�ااِلااجْغِفرْااجللُّا ّا
ْ
ل
َ
بِالّرِ�مِقااَوأ  

ැා ! අදහාං,් ම  සමාත ෙනඑ මකනත! ම  රැඉා ර්එ 
මකනත! මාෙය රැඉාතමවැා සමව මා ෙසම  ර්එ 
මකනත!“ ැකය ඳකතවං.  (මහාාැ: ලංාව ංා යස්ල )  

ම්ඉැ ර ා  තෙ  ු ැ 

�َِسااَ�نْا
َ
ُاارَِضَااَمالٍِكاابِْنااأ َّ ا:اقَاَلااَ�ْنهُااج َّ ُااقالارُسْوُلاج اَص َّ ا"اوََسلّ َااَبلَْمهِااج

َ
اَ

َحُ ُ� ْااَ�اََدّنَ�ّا
َ
َدْوَتااأ

ْ
ّااِمنْااجل َصابَهُااَُ

َ
إِنْااأ

ااَكنَاافَ
َ

مَقُاافَاِبًالاابُ ّاَا
ْ
ْحمِِ�ااجللُّا ّااِْافَل

َ
اأ

َمَاةُااَكنَْتااَما
ْ
جاجل ً�ْ َوفَاةُااَكنَْتااِبذَجاَورََوّفِ�ااِلااَِ

ْ
جاجل ً�ْ ا)مافقابلمه"ا(ِلااَِ

අදහාං්ෙය ෙවැාඉම (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) 
පරා  ර  ළත අනස් (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම 
වසම තාිවා ර්න හය.  

ඔළ අ්වම  සෙතන වමම  ස  ි ඳපාති ෙංම්ෙතම 
ම්ඉැ ර ා ෙන ර්මන. ෙෙසම ම්ඉැ ර ා  තම  
අත මවාති ස    න  ඔහ ෙමෙසම පරා  ර  ය් ෙල.   
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ැා! අදහාං,් මා ජතත  ම ම  ැංඳවි න  මා ජතත 
ර්තඑ මකනත! මා ම්ඉැ  ඳත  ම ම  ැංඳවි න  
මා ම්ඉැ  ඳත ර්එ මකනත!    (මහාාැ: ලංාව ංා 
යස්ල )  

ම්ඉැ  වනාන   ෙ  ්මැ  

ම්ඉැ  වනාන   මත ෙැ අධර ෙහස ෙමෙනහ  තමත 
යස්ල ත්ෙැන ස් තවනම . 

ම්ඉැ  වනාන   ම ැඑ වමම ර  ඳාඳැම සිංා 
ඳ ්චාතවාඳ   අදහාං්ෙවම සමාත අැකන ම් ෙහ ත 
පිළි සහඳත ර්මම අඳ්ාබ තලම මය අදහාං්  
අතනව   වංන  නකයම තක න නකංකම ් ැාතම හ  ්ව 
ෙතමම රාහැ ර්ිෂා ර් වකුම ෙල.  

ම්ඉෙය ඳිතමනා  වදනම ඳකත ෙ  
ු ැ 

ෙරෙනන ේෙවා්් ිෙය න  ඔහෙය ි ත  ි වම මත 
ඔහ ම්ඉැ  ඳත ිෙය න  ෙම ජනාසාත  සංිාත 
 මත  යස්ල ත්ෙැනෙය තවනමැ.  

ැෙමන ම්ඉාසමනෙය ස න ෙරෙනනත යඉ 
වකෙසමෙම න  ෂංානාත ඔහ   ැා යම ිමනාං්ත . 
ඔහ හා ළහාං ළදහදහාහ ැඑෙතම ඳතසා ෙැ ඔහ  
මවි ර් ෙනය. ෙෙමමම ඔහ  පාි නා  තම න 
ිමනාං්ත . ඔහ ළ වෙය ැංඳව මස ෙතන  සති 
රවා ෙන ර  ය්ය.  
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ෙතත ව ්තාසැ ෙන මකතෙවන ම්ඉාසමනෙය ස න 
ෙම ෙං ෙත ඔහ ෙතව ළස්හාමැ ළ වඳත  තම පිස 
ෙම ස ්ානැ  ැුම ත්නි ෙන ෙතය. ෙම ෙම ෙං ෙත 
ඔහ ෙනස ළහා හා ළහාං ළදහදහාං් ැකය ඳතසන ෙමම 
ළදහා ස ැ ය්ැ.  

ැංඳත අතසානැර සහනු 

ැංඳත අතසානැර සහනු ෙළ ෙංෙමැි ඇව, ළම 
තකනවතම සහනු තමෙම 

1- ම්ඉ අතස් ාෙල ෂංානා රලමාත ෙවඳ්ම 

2- න ෙහහ නංඩැ සහවත ව ත්ාසතමවෙැන ම්ඉැ  
ඳත  ම 

3- අදහාං්ෙය මාිවැ ෙතඑෙතම ම්ඉැ  ඳත  ම 
ෙංෙ ෂහත  ම 

4- අදහාං්ෙය මාිවෙය ස න ව  ම්ඉැ  ඳත  ම 

5- වම ජවවැ බනැ ෙංෙ ඳපහ ර්ිෂා  තෙ  ය 
ම්ඉැ  ඳත  ම  

6- ෙර  ්ාත, ළෙඩ ගනාත, ජහෙය ී්ම, ීමන  
ංි ම, ෙව පනකීල රපා තකෙම තක  රඳනාතම 
ෙංම්ෙතම ම්ඉැ  ඳත  ම 
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7- ෙඳනංකදහ ළ  ෙමම ෙංෙ ිෂැ ේෙවෙැම 
ම්ඉැ  ඳත  ම 

8- නැ පව ැ ෙංම්ෙතම අධර ෙහස ැධ්ැ තංනැ   
රාමවාති මැ ැුම 

9- අදහාං්ත ෙමෙනහ  තම, සහාවැ ළු  තම, බිම 
ෙත නා ඳකතකත ම තක  ැං ර යතවර  ්ව   
ස ැ ය ම්ඉැ  ඳත  ම 

ෙ  සැදහ වංපැ ර්මම  තක්  ංයස් සිංම   ඇව.   

ම්ඉැ පිළි අතෙළෙබැ 

ම්ඉැ පිළි  ව් මවි ර් වකුම යසල් ත්ෙැන  
අ තාිැැ ෙල. ෙැ වම ඳපෙහම වම ෙසෙනෙං 
තමවයමෙවම, ෙමෙහ ත සකඳස ඳත තලම ෙතම  ම 
පිළි ෙන වැ ය්ය. ෙෙසම ස ම ඳු ළකදම . නයත 
ම්ඉැ පිළි මවරැ  ඳකමිැ යතෙත, වමම 
ෙමෙහ ත ර්මම ස  ්ැාතමෙවම ෙතම   ැාම 
පිළිතත, ෙං   න ඳ්ෙහ ෙත හ ෙන ා වකුම  ැන 
අසත්කමන පිළිතතැ.  

ඔහ ෙම සහෙැම ථ සිංා වනාන  වැ ය්ය. ම් ෙහ ත 
සිංා ැංර   තම  යහිි වැ ය්ය. ෙෙමමම 
අදහාං් ෙැ ළ වඳත ර  ය්ය.  
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රලම සිංම ර  ඳව  ඳුෙතම ස ම අහාිැ ංා 
ෙ ෙරැ අධර ර්ය. ැ   ස ෙත ැර අදහාං් වම 
වකතෙවනත  ංඉැ  තම  අ මව රෙ ම න  අදහාං් 
ඔහ  ෙහ ැ   ස අත මවාති ඇ  ර්ය.   

ම්ඉ ෙමෙං ෙත ය අදහාං් පිළිත ැං ස්වල ඇ  
ර් වකුම යස්ල ත්ෙැන  අ තාිැැ ෙල. යං මත 
(සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) ්මාඉම ෙමෙසම 
පරා  ර ං.  

ا
َ
َحُ ُ� ْااَ�ُدو�َنّااَ

َ
ااأ

ّ
ِْننُااَوُيوَاابَِ نّااُُ ّّ ااَبزّاابِا ِااجل ِّ  )أِرحهامنل (  وََج

ෙවෞ්තුැ නි මත අදහාං් පිළි ැං ස්වල ඇ  
ර් වත වතතතෙය මස එෝහාෙවම  සෙතන ම්ඉැ  
ඳත ෙන තමන.     (මහාාැ: 
යස්ල ) 

ම්ඉැ පිළි සහනු  

ර යහ  නා ළක ම, නාසැ ඇහ ම, මකිි රුත ෙතම 
 ම, ඳාන ෙද් ඳකත ම, ළකදම ළං  ැුම,  ත්ැ සසද 
 ම, හසම් වකුම නව්  ම තක  සහනු මීම 
ෙරෙනන ම්ඉැ  ඳත   ඇ  ළත ං නා වව ංකර.  

 

ම්ඉැ  ඳත තන ස් ානැ ංා ෙලහාත 
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ම ෙසන ම්ඉැ  ඳත තන ෙලහාත ෙංෙ ස් ානැ ථනැ 
අදහාං් ංක් ෙතන  සෙතන ෙන නමෙමැ. ඔහ   ස  
ංපද රැෙතන ෙන මකව. 

1. උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය. 

 ُااِبنَْ هُااج َاابِنّا
ْ
ُلاَو�ُااجلّناَبةِااِبل ّ َغمَْثااََ

ْ
رَْحامِااِفااَمااَو�َْعلَ ُااجل

َ ْ
ا�َْفٌساارَْ رِياَوَمااجأل

ااَماذَج ُُ ِن ُْ ّياا�َْفٌساارَْ ِرياَوَمااَغً جارَ
َ
رٍْضاابِأ

َ
ِد�ٌااَبلِم ٌااج َاابِنّاا�َُدوُتااأ اَِ

සකළකවමම ඳ්ම ෙංේාත පිළිත නකඑම ඇතෙත 
අදහාං් ෙතවැ. වතන ඔහ තිෂාත ඳ ව ර්තමෙමැ. 
විිාෂැම හ ඇ  නු නමෙමැ.  සම රතමාති ෙැ 
ෙං   න උඳැමෙම නමි නකය ෙන නමෙමැ.  සම 
රතමාති රත්  මැර ම්ඉැ  ඳත තමෙම නකය 
ෙන නමෙමැ. සකළකවමම අදහාං් සිත ඥාුැ. 
අ ඥානතමවැ.  (අද-නිරම 31:34)   

2. උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය.  

ْ�نََدا
َ
ونُوجاأ ُُ ُُ ُاارَ َُ َدْوُتاايُْ ِر

ْ
ّمَ ةٍاابُُروٍجااِفااُتنْاُ ْااَولَوْااجل ََ ا...ُم

එෝහා ෙර වකනර ස ැ න ම්ඉැ එෝහා  
ඳකමෙඉමෙමැ. එෝහා ළහතත ළහෙර ුතර ස ැ න
 (අද-නිරම 4:78) 

යස්ල ත්ෙැන ම්ඉැ  ඳත ි ව  ර  ය් 
නු 
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යස්ල ත්ෙැන ම්ඉැ  ඳත ි ව  ඔහෙය නුස් තක ම, 
නුස් තසන ව  ඳංව සිංම අයවම පාි නා  ත  
ිමනත ෙල.  

َدْاِ يّ�َااِفااَدرََجَاهُااَوجْرَ�عْااِلُفالٍَن،اجْغِفرْااجللُّا ّا
ْ
ُااَوجفَْنحْااجل

َ
ُااَونَّورْااَ�ْبِهِااِفاال

َ
ِ�مِهاال

لُْفهُا ِْ َغابِِر�نَااِفااَبِقدِهِااِفااَوج
ْ
َااَوجْغِفرْااجل

َ
ُاال

َ
َعالَِد�َاارَّ اايَااَول

ْ
ااجل

ැා! අදහාං,් ෙමම පතවහැා  සමාත ෙනඑ මකනත! 
ැංඳව පවනමඑ හකබතම අව් ඔහෙය  හැ උසස් 
ර්එ මකනත! ඔහෙය මු ත  ඔහ  ව ාහ ර් ෙනඑ 
මකනත! ඔහ  ෙහ රෙහෙරැ හළා ෙනඑ මකනත! ෙඳ් 
ීැපම අව්  ඔහත න ෙි ර්එ මකනත! ව ්තෙය 
ඳ්මාධඳ ැාඉ , අඳ  සමාත ෙනඑ මකනත! ෙෙමමම 
ඔහ  න සමාත ෙනඑ මකනත!     
   (මහාාැ: යස්ල ) 

ඳිත ඔහෙය ැ  ගපහ ේ  ඳ ැ ම ළකි නකමැ ය්ය. 
ඔහෙය අසස් පැි මෙ  ෙහස ලහද ර  ය්ය. 
ෙඳ ෙ  ත  මනි ළංිම වකමඳත ර් ඔහෙය ඇ   
වහතා ෙි ේ  රකළකදහ ම ඔහෙය ෙතංැ 
ස  ිඉෙැමම රත්ඉැ ර  ය්ය. ඳිත නුවැ 
ය්ය.  

ඔහෙය ඉැ පැ ම ත, ඔහෙය අම ම රකමකතව ළු 
 තම ත, ඔහත මු ත  ්  වකමඳත  තම සිංා 
අත ම ර ය්  තම ත යහිි වැ ය්ය. වතන ඔහ 
ෙරේහ සහාවැ ළු ර්, ඔහ ම්ඉැ  ඳත ි 
පෙත ෙයම ත  නකමැ ය්ය. ජනාසාෙල යහඉ 
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 ්ාත්ඉැ ර් ළක්මත ෙැ සඳ වකුමත ඇඬමත 
ත්නි ෙන ෙතය.  

අදහාං් ෙතඑෙතම ර  ය් zසරාත ිා්ැම තම  ංද 
තක  තවන  මැ ීැ ඇතවම ෙරේහ ඳකතත  ලෙෙ 
න  ෙැ ළු  තම ි ා්රැ ෙතව අ තාිැැ ෙල. ඔහ අව 
ංක් ී ැ ස ඳත  ංා ඉැ උැමිරැතම ළ වෙය වකගැ 
ය්ය. ෙැ ළු  තම  තපාත උංව අැ තමෙම 
ඔපමමැ. ව ්තාසතමවැනෙය රතමැ ඔහෙය ඉැ 
පැතඑ හළන ්ැ ෙම ඉෙැම ෙද් ඳත ය.  

මැ ීැ අැෙය ගවැ  අ තාිැැ තන නු  

සකමැා මැ ීැ ව  මාස ංව්ි ංා  න නංැි ෙ ෙරැ 
ලහ  තම ගවැ ෙරේහ අ තාිැැ ෙල. 

ඇැෙය නැෙතන ෙංෙ  ිු ඥා මෙවම  සෙතන ෙංෙ 
ම්ඉැ  ඳත ිෙය න   න ්නි ෙ ෙරැ ලහ  තම  
අඑමක ැ ඇව.  

උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය. 

ينَا ِ
ّ
ُُ ْااُ�اََوّفْونَااَوجَ ْزَوجًجااَو�ََذُرونَااِمنْ

َ
ِّْصنَااأ �ُْفِنِانّااَ�َتَ

َ
ْرََِعةَاابِأ

َ
ُارٍااأ َْ

َ
جاأ ً ِْ اوََب

වම ිාිැාතම (ෙමෙහ ෙතහ) ංක් නමා එෝහා අ්වම 
රතේන ම්ඉැ  ඳත තමෙම න (ිාිැාතම තන) ඔපම 
සල මසි ංා නස  නි ෙඳ ේ ත් රාහැි ස ැ 
ය්ය... (අද-නිරම 2: 234) 
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මැ ී ැ ඇතවම ෙරේහ ෙම ් ය ඇඬෙ  ුවැ 

මැ ීැ ඇතවම ෙරේහ ඔහෙය ඥා ම ෙංෙ ෙතනත 
අැ ෙම ් ය ංඬා තකහඳම වංන  ෙනැ . ෙැ ඇඬම  
තපා අමව් රැඉ . ෙම ් ය ංකඬෙමම මැ ීැ 
ඇතවම රනි හ   ෙලනනාත  හි තමෙමැ. ැ   ස 
වඳවි ි ව ර ර යහ  වසා වකුම ඇ   ළ්ා වකුම 
හසෙරස් වහතා වකුම තක  නු වංන  තමෙමැ.  

මැ ීැ ඇතවම පිළිත පචා්ැ  තෙ  
ු ැ   

යස්ල ත්ෙැනෙය ම්ඉැ ජනැා  නමතා සෙම 
ිමනාං්ත . ෙව ැ අසදතකසැම ෙම ජනාසාත ළකංක 
නකර ඔහ ෙරේහ ඳකතැු සහාවැ න අදහාං් 
ෙතඑෙතම ළු ර් ඔහත ත  නක ෙ  ර ය් තහ  
සංිාත වැ ංකිෙි.  

නයත අංිරා්රමම ප්සා්  ෙන පමම ෙෙසමත 
නකතන  ෙ  ංා සමාන ෙතනත අ්යු උෙනසා ෙෙසම 
නමතා සෙම වංන  ෙල.  

ැ  වඳවි ඇ  ි  ෙරෙනන  ත ය් ංා ර  ය් නු 

වම ඥා ෙැනෙය ෙංෙ ෙතනත ෙරෙනනෙය ම්ඉැ 
ෙංම්ෙතම  වමම  ැ  අසංනැි ඇ  ි ව ර ෙැ 
ළතසා න්ා වකුම ඔහ ෙරේහ අ තාිැැ ෙල. ෙෙමමම 
ළ්ඉම පිවකුමත නසද ළහාෙඳ ේ ත  ් මත නකතව 
ෙැ ළදහා සෙමත ිමනාං් ෙල.  
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ළත ම ැඑ රතමැ වක ෙමම  ත ඳකමිල  තෙමම 
ඳාහනැ  තම ංා ර යහ  වක ම, ඇ   ළ්ා වකුම 
තක  වංන  ර  නකයම වම  ත් අතැතම ඳාහනැ ර් 
වකුමැ.  

مّا  -1
ُ
ارََضاجُ اَ�ْنَاااقَالتاَسلََدةَااَوَ�ْناأ ااج ِاارَُسوَلااَسِدْعُتا: َّ اج ُااَص

ِاابِنّا:اَ�َمُقوُلااُمِصمَدةٌاارُِصمُدهُااَ�دْ ٍااِمنْااَما"ا:َ�ُقوُلااوََسلّ َااَبلَمْهِا هِااَوِِنّااَِ ْ
َ
ابِل

ُجْرِ�ااجللُّا ّا.اَرجِجُعونَا
ْ
لِْفااُمِصمبَِتااِفااأ ِْ

َ
جاِلااَوأ ً�ْ ااِمنَْاااَِ

ّ
َجَرهُاابَِ
َ
اج ُااأ

لََفااُمِصمبَِاهِااِفا ِْ
َ
ُااَوأ

َ
جال ً�ْ  )أِرجهامنل (ا"َِ

අදහාං්ෙය ෙවැාඉම (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) 
ර  පරා ැර  වමම සතම  ම ළත උ ය සහමා 
(්ිැදහාහ අමංා) ්මැ වසම තාිවා ර්න හය.  

ෙතත වකතෙවන  ැ  ර්න්ැි ඇ   , ඳිත ඔහ  

ِاابِنّا ْهِااَوِِنّااَِ
َ
ااجللُّا ّا.اَرجِجُعونَاابِل

ْ
لِْفااُمِصمبَِتااِفااُجْرِ�اأ ِْ

َ
جاِلااَوأ ً�ْ  ِمْنَاااَِ

ළමනා ලදහාහ තළමනා ළෙහයහ ් ාෙරම. අදහාහ ම 
අජිු න ය ළ , තඅිලල් ් රය්ම මමංා 

ෙතැම: සකළකවමම අප ඔහ ෙතවම ෙැ ය තමනම ෙතය. 
ැා! අදහාං,් ම  අත   ඇ  ෙමම ර්න්ෙැහ ම  නසද 
හළා ෙනඑ මකනත! ස  තපා ැංඳත නු ම  ඳිත  ෙනඑ 
මකනත!  
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ැකය ඳතසමෙම න  අදහාං් ඔහ  අත   ඇ  
ර්න්ෙැහ නසද හළා ෙනය. ස  තපා ැංඳත ෙනැි 
ඔහ  ඳිත  හළා ෙනය. (මහාාැ යස්ල ) 

2-  

�ٍَسااَ�نْا
َ
ّااقَاَلا:اقَاَلااَ�نْهُااج ُاارَِضَااأ ِِ ااجّل َّ اِمنْااجّلاِسااِمنْااَما"ا َاوََسلّااَبلَْمهِااج ُااَص
ااُمْنلِ ٍا َّ َو ُااُ�اَ

َ
ِنَْثااَ�دْلُُغوجالَ ْااثََالٌثاال

ْ
ااجل

ّ
لَهُااِبَ َِ ْد
َ
َّنةَااج ُااأ

ْ
ِِااجل "ابِيّاُي ْاارَْحَاِهِاابَِفْض

ا)أِرجهاجلخاري(

නග (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) ්මාඉම පරා  
ර  ළත අනස් (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම වසම 
තාිවා ර්න හය. ජනැා අ්වම යස්ල ත්ෙැන ස් 
තකඩවැ  ඳත ෙන ි (නැතම)  ෙනෙනන ම්ඉැ  ඳත 
ිෙය න  ඔපම ෙරේහ ි අදහාං්ෙය රැඉාෙතහ 
මහමැ ෙංම්ෙතම අදහාං් ඔහත ස්තිවැ  ඇ් ත 
ර්ය.   (මහාාැ: ලංාව)  

මෙව ෙතංැ ඳ ්චාත ම්ඉ ඳතිෂඉැ  තෙ  ු  ැ 

යස්ල ත්ෙැනෙය මෙව ෙතංැ ස ළමබෙැම මු 
මකැමර ෙචෙනනාති ඇෙව ත ෙැ වංපැ ර් වකුම 
පිසත ේෙවැි තකහව ඇෙව ත තකහ එ ේෙවැ 
පිළි වංපැ ර් වකුම පිසත ෙැ  ත ඳතිෂඉැ  
ිාජනැ ර  ංකර.   

ළෙවන වකුම, ළවකම ම තක  ෙංමතම මව ෙෙසම  ත 
ඳතිෂඉැ  හි ර්එ හකෙන න  ෙැ ි ි රාිැැි 
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ෙන ෙතය. ෙතත ව ්තාසෙැන ජත්ම අව් ස ැ න මැ 
ීැ න ඔහෙය  ත්ැ ෙවෞ්තුැය. ෙළකවම ථ සිංා 
ෙතනත වරදඳ ිාවව ර  ය්ය.  

3- ජනාzසාති නු ම 
1- ජනාzසාති නුවැ යතෙත ිමනාං් ්මැ 

මකනවම නමනා අැය. ෙමීම ඔහ අදහාංේය 
වෙප ැ අෙපිෂා ර්මෙම න  ඔහ  අ මංත 
නසද හම ෙල. වතන ඔහ ෙහ න න පිනද 
සංවව නු රවා ෙන ර් තසම ර  ය්ය.  

2- පවම ජනාzසාති නු ම  ළවා ි  සස්ා තඑෙය ථ 
සිංා තසයැත ෙංතත අම ම රකමකතව පරා  
ර්එ හකබ පතවහැාැ. ඳිත ජනාzසාෙතහ 
පැාැ. ඳිත ඔහෙය  ැාැ ඳිත ස ඳ ඥා මැ. 
ඳිත ඔහ  හවතත අැය.  

රාමවා ජනාzසාති නු ම  ළවා ි ස්සැ 
තඑෙය  ථ සිංා අම ම රකමකතව පරා  ර්එ 
හකබ වකනකත ැය. ඳිත ඇැෙය මතැ. ඳිත 
ඇැෙය රආංැ. ඳිත ස ඳ ඥා මැ. ඳිත ෙ  
පිෙත   ඳකමෙඉන වකනකත ැමැ. ස්තාම 
පැෂැා ංා ගවැ ැන ෙනෙනනා ඔපම ෙ ෙනරා 
අෙනරාත නු ම  අඑමක ැ ඇව. පවමෙැන පත 
න රාමවාති පත න ය  මෙව ෙතංැම රත්ඉැ 
තන ෙසම ෙි ත්ි නු ම පමාඉතතැ.  
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3- තැස අපැ  ංවර  අඩ රාමවා ෙංෙ පවම 
ජනාසාති ි ෙය න  ෙැ රාමවාති වසම ෙංෙ 
පවමෙැන වසම ෙංෙ නක ම  අඑමක ැ ඇව.  

4- ජනාzසාත නු ම  සංිාත වැ යතෙත නාතමනා 
ංා නු ම සිංා ඔහ  උනල ර්න අැ ඳමි. 
 ස  අත මවාතැ ම ෙව ්ත ෙතනත අැ ථ 
සිංා සංිාත  ම පිනද සංවවැ.  

ීමෙනම පලස්ිඑ ෙංෙ ෙතක  ජනාසාති 
නු ෙ  ු ැ 

1- යස්ල තැම ංා යස්ල  ෙන තමනම ෙි ගස ්ත ස  
ව ර, ී මන ම නක  ඔපම ම්ඉැ  ඳත ි ෙය න  
ෙංෙ ඔපමත ෙතම ර් ං නා වව ෙන ංක  
වතතතැි උනා ිෙය න  ෙංෙ ඔපම සැි ෙනනා 
නාතඑ හකෙන, රලම ර්එ හකෙන, ඔපම ෙතව 
සහාවැ ළු ර්එ හකෙන. ෙෙමමම ඔපම අ්වම 
යස්ල තැම ස මෙමැ ැන ෙආවනාෙතම ත  
නමඑ හකෙන.  

2- පලස් ම ෙංම්ෙතම ෙංෙ ළත රකළල තහ  ෙතම ම 
ෙංම්ෙතම ජනාzසාති නු ම  අඳංි න  ෙංෙ 
ජහැ ෙන මක  ිෙය න  ෙංෙ ස්නානැ ෙන ර් 
රලම ර්එ හකෙන. ප  වකුමි ෙංෙ වැ ය  



 

48 

 තමි ෙංෙ ෙව  අත ම ෙන ෙතය. ඳිත ඔහ ෙතව 
සහාවැ ළු ර්එ හකෙන.  

ජනාzසාති ස  ිඉෙැම ෙන හකල ෙහ අවි 
රනහි තක  ෙර  සි ඳමඉි හකලෙෙ න  ථ 
ෙතව සහාවැ ළු  තම රවමාඑ වව ර් ඇව. 
නයත යස්ල ත්ෙැන ජත්ම අව් ස ැ ය ැ   ස 
ෙංම්ති මව ඔහෙය  ත්ෙය ෙර  සි ෙතම රෙ ම 
න  ෙැ නු ම  ෙංෙ ථ ෙතව සහාවැ ළු  තම  
ෙංෙ අත ම නකව. ෙැ ේ  රප ම ඔවා රනි 
ස් ානෙැහ ත  නකමැ ය්ය.   

3-  අනම රාමවාතම අව් පවමෙැන ම්ඉැ  ඳත 
ිෙය න  ෙංෙ අනම පවමම අව් රාමවාතම 
ම්ඉැ  ඳත ිෙය න  ෙංෙ ජනාසාති නු ම  
ළාබාති ඇ  ිෙය න  ෙංෙ රලම ර්එ හකළ, 
සහාවැ  ළු ර්, නු ම ම ෙව ්ත ත  නමඑ 
හකෙන.  

4-  අදහාං්ෙය මාිවෙය යන ප ෙය ජවවැ පන ර  ෂහත 
ත්ෙැන නාතඑ ෙන හකෙන. ථ ංක් ෂහත වතතතැ  
ඳත තන ෙසි අැ නාතඑ හකෙන.  

රහහැි නු ෙ  ු ැ 

මල නසම රහහැි තකුෙෙ න  ෙැ  ස් ාත්ැම 
ෙනරි ඇව.  
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ඳ යතකමන: ෙැ ජ ත ෙංෙ අජ ත මල නසම ළකංක් 
 මය. ෙැ ම ස් ස්තසඳැ ම යත න  නාතා රලම ර් 
සහාවැ න ළු ර් ත  නමඑ හකෙන. ථ ෙංම්ෙතම මත න 
ැධ් තංනැ  හි තමුැ.  

ෙනතකමන. ම ස් ස්තසඳැි ැකය  ත ෙන ංක  අයවම 
ළකංක්  මය. ෙැ රත් ස් ානැර ෙංෙ ත  නකමැ ංකර. 
නාතඑ ෙන හකෙන. රලම ර්එ ෙන හකෙන. ථ ෙතව 
සහාවැ න ළු ර්එ ෙන හකෙන. ෙමීම මත ැධ් 
තංනැ  න හි ෙන තමුැ. ඇැ ථ ෙංම්ෙතම ැධ්ැ 
 ුෙං ත ත්ි ස්නානැ ර් වමුැ.  

ෙතත ප ිෙෂමඳරෙැනත නක ෙ  ු ැ 

යස්ල ත්ෙැන ෙතත ප ිෙෂමඳරෙැනත නු ම ෙංෙ 
ඔහත රලම  තම ෙංෙ ඔහ ෙතව සහාවැ ළු  තම ෙංෙ 
ජනාසා ර ය් ළු  තම ෙංෙ ත  නක ම ෙංෙ ි ි 
ෙන ෙතය. නයත ඔහත ඳස් ැ  වකමඳත  තම  ඔහෙය 
ඥා ම  සෙතන ෙන ෙතත න  ඔහ වසම ෙම ර යතව 
ර  ය් ෙල.  

ෙතත රෙත ර ඥා ෙැන ෙතඑෙතම යසල් තැ ඔහෙය 
ජනාසා ර ය් ළු  තම රවමාඑ වව ර් ෙන මකව.   

ජනාසාති නු ෙ  ය  ිමනාං් ්මැ 

ෙරෙනන ජනාසාති නු ම  අෙපිෂා ර  ව  ෙැ 
ඇිි මව වළා ෙහ ්ංසහ රත්ඉැ ර් ඳිත ඔහ ඇි 
ස න ඇ ම වකහවැ ය්ය. ඳිත තාඩ ර්තන ව්ම  හස 
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ඔසතා උන්ැ මෙ  ෙහස ෙව්පැ ය්ය. ජහැ අධර ෙහස 
ති ර  ය්ය. ඳිත ේ  රපි ෙංෙ අත රත්ඉැි 
ඳකහි ජනාසාත පවස  ර  ය්ය.  

ඳිත නු ම සිංා අධෂ්ඨාන ර්ය. ෙතනත ේ  රපි 
අව  නකම ඳිත සහාවැ සිංා ප  වමනාි ෙමම ප  
ෙබෙතනැ ර්තය. ඔහෙය ර   ෙංෙ නාසැ  ජහැ 
ැක ෙමම තක  ැ ය්ය. නයත ෙවත ි ඇීල ර  ංා 
නාසැ  ඇ්ද ර් පවස  ර  ංකර.  

ඳිත ජහැ සමහ සති ෙංෙ සළම ෙැ නා පවස  ර්ය. 
ඔහෙය හස ංා ැ  ගපෙහම ර් ි ර්ය. ඳිත ඔහෙය 
ෙවහ ස  ඳානැ නිතා නනු ඳකතව ෙසෙනය. ථ අයවමම 
ත  ඳකතවත ෙසෙනය.  

ඳිත ත  ඳකතව  ෙඳ් ා නනු පුඳස ඳකතව ෙසෙනය. 
ඳිත නනු ඳකතව  ෙඳ් ා ත  පුඳස ඳකතව ථ 
අයවමම ෙසෙනය.  

ෙඳ් න ඳව  ෙනතා්ැි ්මතා්ැි ෙසෙනය. පවස  
ෙන පඑ ළත ංකඟෙෙ න  ඔතෙත තා්ැ ම අතසම 
තන ෙවි වත ් ි නාතය. අතසම තා්ෙැහ ජහැ 
සමහ රපැ ෙංෙ ිති වහපම වළය. 

උඩ ගපහ  යත ඳත  න  ෙංෙ  ැෙඳ ්  යත ඳත  න  
ෙැ රඳා ළතත ර්ය. ඳිත ේ  රප ම පස නමය.  

රාමවාති න  ඇැෙය  හසෙරස් ෙර  ස් ්නර  
ෙව වා ඳි ඳසම වළය.   
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ස්නානැ  තෙමම ඳිත ැමි ප  ිෙය න  ෙම 
ස් ානැ ඳමඉි ෙසෙනා ප  වමතය. ෙම ස ්ානැ ප ම 
තලම රත්ඉැ ර්ය.  

 

 

 

 

4- ජනාzසාති රලම  තම 
රලම  තම ැඑ මයැවැ නු ෙමම ඳි ේ  රප ම 
ෙම  ත්ැ රත්ඉැ  තමය.  

රලි  තම ඔහෙයම බනෙැම ස  වැ යතව . ෙෙසම 
ඔහ  බනැ ෙන මක  න  ෙහ තවනම ඔහ රත් අැ 
ැ ෙත ැකපෙෙ න ඔපම මව ඳක ෙතය. ස  ිඉ ෙතංැ 
රත්ඉැ තන ෙසම ේ  රප ම තක ම අ තාිැැ. 
ිමනාං්ත තඑෙය ෙැ ේ  රප ්න ම ෙ මැ.  

ජනාzසාති රලම  තෙ  ්මැ 

පවම ජනාzසාති ි  ේ  රප ්න ම ෙ ම 
ිමනාං්ත . ෙැ සා ඉා   ෙමම ෙවතවාති    අදතා 
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ඳිත ෙ ෙනර මව ෙ එ හළය. ථතා අව් ි ති වහපම 
මා ර්ය.  

ඳිත ජනාzසාත ථ මව වළා ළ ි අව් ප ම වළය. 
ජනාසාෙත හ අප්වැ තකෙසන ෙසම නපා ස්මි තක  
ේ  රප ම ඔවඑ හළය. ථ සමවම  ත්ෙය ෙසි 
ෙඳෙනස් තහ  න ිති ව පම වදතය.  

ඳිත ළංිම ඇ  ේ  රප ත  ඳකතෙවම නනු 
ඳකතව  ඇි ඔවය. ඳිත නනඉ ඳකතෙවම ත  ඳකතව  
ඇි ඔවය. ඳිත ෙනතන ංා ෙවතන ේ  රපත ෙෙහසම 
අඑවමනැ ෙරෙි.  

ළ ව ත ඇ  ෙර  ස ජනාzසාෙතහ හස ඳකතෙවහ ෙංෙ 
ෙැ අධරත ඇතන  හස ංා ඳාන ැන ෙනඳකතෙවහ වළය.  

ඳිත ෙම ෙ   ෙන වකහෙතන ඳව  ේ  ඳ  ෙවන 
අවවම ඳව් වක  වසය. ෙැ මු තෙ හ වහතා නමඑ 
හකෙන.  

ළංව සිංම රැු තහ ය රාතනා ෙතංැ න පවම 
ෙතංැ ෙමමමැ. නැෙතන න  ෙි ේ  රප ම රලම 
 තම පමාඉතතැ. නයත ිමනාං්ත තඑෙය ේ  රප 
්න ම ෙ මැ.  

මාස ංව්ි වව ි මකැු රහහැි න  ෙැ නාතා 
රලම ර් ථ ෙතව සහාවැ ළු ර් යස්ල  රනි 
ස් ානැර ත  නමඑ හකෙන.  
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රලම ර  ඳි ජනාzසාත ම ැ   ල ි ළකංක් ිෙය 
න  නකතව නු මි ෙංෙ ප   තමි ෙංෙ අත ම 
ෙන ෙල. ෙංම්ත ෙැ අ ැ  ෂ්ර් රාිැැි තන ළකව .   

ةَااَ�نْا ََ ِ نّا:اقَالَْتااَ�نَْاااج ُااَرِضَااَع�
َ
ااج ِاارَُسوَلااأ َّ اِفااُتّفنَااوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص

ثَْوجٍ ااثََالثَةِا
َ
ااَقِدمٌصااِ�مَااالََِْسااَسُحوِلّةٍاا�ِمٍضااأ

َ
ا)مافقابلمه(اِبَداَمةٌااَوَ

රළෂා (්ිැදහාහ අමංා) ්මැ වසම තාිවා ර්න 
හය. ැමම ෙත ෙය ි ්ලයැා න  පෙත ෙය ( ෂ්ඳා ව) 
ි  ඳකංක  රප ේ  රප ් න ම අදහාං්ෙය ෙවැාඉම 
(සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) රලම ර්එ හකබං. 
ථතා අව් රමසැි ෙංෙ ජ ාති ෙංෙ ෙන  ැ. 
       (මහාාැ: 
ලංාව ංා යස්ල ) 

ෂහතත්ෙැනත රලම  තෙ  ්මැ 

අදහාං්ෙය මාිවෙය යන තකය  ව පෙ ෂහත ත්ැා වමම 
ෂහත වතතතෙය රත් ඇ ම ම සක්  ස ෙය න ථ 
ඇ මමම ත  නමඑ හළය. නාතඑ ෙන හකෙන. ඳංිරමි 
ඇතන  ඔහත රත්ඉැ ර්එ පිස ඇි ස න ඇ ම  
ළංිම ේ  රප ම ෙංෙ ස  තපා තකඩ පමාඉැ ම 
ෙංෙ රලම  තම ස්ු නාැරැ. 

ළං්් ා  ඇිවත ෙරෙනනත රලම  තෙ  ්මැ  

ංද ෙතඑෙතම ෙංෙ උ ්ා ෙතඑෙතම ෙංෙ ථ ෙනරම 
ෙතඑෙතම ළං්්ා  ඇි වත පතවහෙැන ම්ඉැ  ඳත 
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ිෙය න  ජහැ න සළම ෙංෙ සති ෙර   ි ාවව ර්මම 
නාතඑ හකෙන. ෙහ ය  ි තන වහපම ෙන වදතය. මසා  ම 
ර  ඇ   ෙන අමනතය. පවමෙැන න  හස රත්ඉැ 
ෙන ර්ය. ෙංම්ත ඔහ ව  ්චැ  නෙය ෙම වතතතෙයම 
වදගැා ඳතසමෙනන ෙහස නකීුතඑ හළන ළකව . ඔහ 
ෙතඑෙතම ංද හ ළ ව පිෙතත ළු ර්එ ෙන හකෙන. 
ඔහ ඇි ස න ෙම ේ  රප ෙනෙරම රලම ර්එ 
හකෙන.  

نّااَ�نُْاَدااج ُااَرِضَااَ�ّداٍسااجبِْنااَ�نْا
َ
ْنُاابَِعُ�هُااَوقََصهُاارَُجًالااأ

َ
ّااَمعَااَو� ِِ ااجّل َّ اج ُااَص

ّااَ�َقاَلااُمِْرمٌااَوُيوَااوََسلّ َااَبلَمْهِا ِِ ااجّل َّ اوَِسْ رٍاابَِداءٍااجْغِنلُوهُا"اوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص
ّفنُوهُا ََ ااثَْوَِْ�ِااِفااَو

َ
اارُِدّنوهُااَوَ ااِطمدً

َ
َّدُروجاَوَ

ُ
َسهُااُ

ْ
إِنّاارَأ

َاافَ َّ ِقمَاَمةِاايَْومَااَ�دَْعُثهُااج
ْ
اجل

ا)مافقابلمه("اُملَدّمًا

ළනඑ අනළාස් (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම වසම 
තාිවා ර්න හය. අඳ නග (සදහදහාහ අෙහයහ 
තසදහ ) ්මාඉම සමව ස ැ ය ළං්්ා  ඇි ස  
ම ෙසනත ඔහෙය ඔුතා (ඔහත ඳාවා) ඔහෙය ෙවහ 
රපා නක ැ. ෙව  නග (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) 
්මාෙඉෙ ෙමෙසම පරා  ර ං.  

ජහැ ංා සති ෙර   ි ාවව ර්මම ඔහත නාතමන. ේ  
රප ෙනර ම ඔහ ත රලම ර්මන. ඔහ  ිති වහපම 
ෙන වදතමන. ඔහෙය හස රත්ඉැ ෙන ර්මන. 
ෙංම්ත සකළකවමම අදහාං් ම පම ෙරේම නකී  තඑ 
හළන  නෙය වදගැා ඳතසමෙනන ෙහස ඔහත නකී  
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තඑ ඇව.     (මහාාැ: 
ලංාව ංා යස්ල ) 

5- ජනාzසාත ෙරේහ සහාවැ ළු 
 තෙ  ්මැ 

ජනාzසාතර  සංිාත  ම පිළි 
අතෙළෙබැ. 

ජනාzසාතර  සංිාත  ෙමම ංා ෙහ ර ය් ළු 
 තෙමම නසද ගසි හම ර් වව ංක  ෙතය. ළම 
තකනවත රැු  හඳැි ෙනස ළහය.  

ජනාzසා සහාවැ ළු  තෙමම න ඔහ ෙතඑෙතම මක ංත 
  ෙහ ර ය් ළු  තෙමම න ඔහ  පාි නා  තෙමම න 
ජනාසාෙතහ තවන  ළු  තම. ජනාzසාෙල ඳපෙද 
ඥා මෙය තවනම ළු  තම. ඔපම  අත ි වඳව 
පිළිත සකන ම න ැංඳව ෙරේහ ංා ි ි ැ ෙරේහ 
ෙ ෙනරා උනල ර් වකුම. ෙඳ  ෙල ජනසා ර ය් ළු 
 තෙමම මංත ි නසද හම ර් වකුම. ජනzසාති 
නකනෙමම මු ත  ංා ෙහ ෙසි නු නකනෙමම අඳ 
ජවවැ  ඳාපමි ංා උඳෙනසි න හකලම. 

උතවතව අදහාං් ෙමෙසම ඳතසය.  

ااَو�ََعاَونُوج ِبّااَعَ
ْ
ااْقَوىَوجلّااجل

َ
اا�ََعاَونُوجاَوَ ثْ ِااَعَ ِ

ْ
ُعْ َوجنِااجإل

ْ
اج َاابِنّااج َااَوجّ�ُقوجاَوجل

ِ ي ُا ِعَقاِ ااََ
ْ
اجل



 

56 

ැංඳව ෙරේහ න ගැ ිි ැ ෙරේහ න එෝහා 
ෙ ෙනරා උනල ර් වහ. ඳාඳැ ෙරේහ න  මාත 
ළිම ම ෙරේහ න ෙ ෙනරා  උනල ෙන ර්හ. වතන 
අදහාං්  ගැ ිි මත තහ. සකළකවමම අදහාං් නඬත  
හළා යෙමහ නකඩැ.      (අද-
නිරම 5:2) 

ජනzසා සහාවෙය ු ැ. 

ජනzසා සහාවැ ලිි  ලාැ ෙංතත පවසි වසම 
ඳමඉි ළු  තම පමාඉතත තන අ තාිැැ රැඉ . 
සහාවැ ළු ර්මනමෙය නසද අධර ර් ම . 
ජනාzසා ෙතඑෙතම මක ංත   පාි නා  තම .  

අධර පවසි සහාවැ සිංා සංිාත  ම ස්ු නාැරැ. 
සහාවැ ළු ර්මනම තකඩ තන ිි ැ තකඩ තන සුම 
ව රම ෙැ තපාත උ්  ිාතැ  ඳතෙතය.  

ااج ِاارَُسوَلااَسِدْعُتا:اَ�ّداٍسارضاج ابنادااقالاَبنابِْنا َّ ُااَص َّ اوََسلّ َااَبلَمْهِااج
ٍِارَااِمنْااَما"اَ�ُقوُلا ااَ�مَُقومُااَ�ُدوُتااُمْنلِ ٍااُج ْرَُِعونَااَجنَاَزرِهِااَعَ

َ
اارَُجًالااأ

َ
ونَااَ َُ ِ

ِْ ُ ا�
اابِا ِا ِْئً ااََ

ّ
ّفَعُا ْاابَِ ا)أِرجهامنل "ا(ِ�مهِااج ُااََ

අදහාං්ෙය ෙවැාඉම (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) 
ර  පරා ැර  වමම සතම  ම ළත ළනඑ අනළාස ්
(්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම වසම තාිවා ර්න හය.  

රත් යස්ල  ම ෙසන ම්ඉැ  ඳත   ඔහෙය 
ජනාzසාත ෙතඑෙතම අදහාං්   සති රෙත  
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ෙන වළන ම ිම ංවිස් ෙනෙනන සහාවැ ළු 
ර්මෙම න  ඔහ ස ළමබෙැම මක ංත  ම  අදහාං ්
ඔපමත ස ස්තමෙමැ.  (මහාාැ: යස්ල ) 

ජනාසා සහාවැ ළු ර්න ්මැ 

1- ජනාzසා සහාවැ ළු  තම  අෙපිෂා ර  අැ ප  
ෙවන  නහාත  යහඉ හා ජනාzසාත ඔහ ංා  නහා 
අව් වකමඳත ර්ය. ෙහ ය ජනාzසාෙතහ හස ෙඳෙනස 
ඔහෙය නනඉ ෙංෙ ත  ඳකතෙවහ වළය. 

2- ිමනාං්ත තඑෙය ළමා  පවම ජනාzසාතර හස අස  
ස  වකුමත රාමවා ජනාසාතර මකන ෙර  ෙසහ ස  
වකුමතැ.  

ෙහ ය සල ත්ි විලි ඳතසඑ හකෙන. ඇවක  ව  
තා් ඳංි ෙංෙ ංැි ෙංෙ ංවි ෙංෙ නතැි 
විලි ඳතසඑ හකෙන. වෙ මෂෙැමම ෙැ වතතත 
තකනවත නකංකම ිි මත පතවහයම උෙනසා ංා 
ළස්හාමෙය සකළු රනි මත පතවහයම උෙනසා ළු 
ර්එ හකෙන. 

ිමනාංත් ජතමාන  තම පිස ළංව සිංම ඳව  
ත්ි ෙි අයවම න වතත ත්ි වතත අයවම න ළු 
ර්ය. විලි ංව්ි මව ිපැ  ිාතැ ඳතතතා 
වමන.  
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3- ෙනඅත උ්හස  සමාමව්ත පහ න ෙසම ෙංෙ වම 
ෙනරම ෙර ත් නිතා නුත පහ න ෙසම ෙංෙ 
ඔසතමම ඳ ය තන විල්ැ ඳතසය. ඳිත ඳපත මව 
ත  අව වළා ථ මව නනඉව වළා වු. ෙහ ය ර් ි 
පාි නාති (තදජං්්) ඳතසඑ ෙන හකෙන.  

ඳිත අර  ගස්ම ඳතසා ව්්ද ලා ංාත  ංපත 
ස ම ඳා්ාැනා ර්ය. ඇවක  ව  ථ සමව වතත 
ව්ාති ඳා්ාැනැ ර්ය. 

4- ඳිත ෙනතක  විල්ැ ඳතසය. ෙහ ය  

ِّااجللُّا ّا ااَص ااُمَّد ٍااَعَ ااَتَدااُمَّد ٍااآلِااَوَعَ اببْرجِيمَْ اوَعَ ابِبَْرجِيم َااآلِااَصلّمَْتاَعَ
م ٌاابِنَّكا مٌ ،اَوَِارِكْااَحِ ااَ�ِ ااُمَّد ٍااَعَ َتااَتَدااُمَّد ٍااآلِااوََعَ

ْ
اابَاَرَ اببْرجِيْم َاوَعَ اآلِااَعَ

ّنَكااابِبَْرجِيم َا م ٌاابِ م ٌااَحِ ِ�َ 

අදහාහ ම සදල අහා යං ම ම තඅහා රල යං ම ම 
රමා සදෙහයව අහා ළඉාහම තඅහා රල ළඉාහම 
ළමනර ං    මජත. අදහාහ ම ළාවි අහා යං ම ම 
තඅහා රල යං ම ම රමා ළා්ිව අහා ළඉාහම තඅහා 
රල ළඉාහම ළමනර ං    මජත ැකය සහතාත ඳතසය. 

ෙතැම: ැා! අදහාං,් ළඉාහ (අෙහයහස් සහා ) ් මා  
ංා ළඉාහ (අෙහයහස් සහා ) ්මාෙය ඳපෙද අැ  ඔළ 
ර්ිතාන ර ාි ෙමමම යං මත (සදහදහාහ අෙහයහ 
තසදහ ) ්මා  ංා යං මත (සදහදහාහ අෙහයහ 
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තසදහ ) ්මාෙය ඳපෙද අැ  ර්ිතාන ර්තතා! 
සකළකවමම ඔළ ප ිසාහාභැ. නි මත ැ. 

වතන ැා! අදහාං,් ළඉාහ (අෙහයහස් සහා ) ්මා  ංා 
ළඉාහ (අෙහයහස් සහා ) ්මාෙය ඳපෙද අැ  ඔළ 
අ තෙතධැ ඇ  ර ාි ෙමමම යං මත (සදහදහාහ 
අෙහයහ තසදහ ) ්මා  ංා යං මත (සදහදහාහ 
අෙහයහ තසදහ ) ් මාෙය ඳපෙද අැ  අ තෙතධැ ඇ  
ර්තතා! සකළකවමම ඔළ ප ිසාහාභැ. නි මත ැ. 

5- ඳිත ්ම තක  විල්ැ ඳතසය. ෙහ ය ංයස් හ 
සිංම පාි ාතමහ  ්ව ෙතය. ළම සමං්ි 
ෙමෙසමැ. 

ُااجْغِفرْااجللُّا ّا  -1
َ
ِرمْااَ�ْنهُااَوجْ�ُفااوََعفِهِااَوجرَْحْهُاال

ْ
�
َ
ُااَوأ

َ
لَهُااَووَّسعْاانُُزل َِ اُمْ 

هُاَوجْغنِا
ْ
َداءِاال

ْ
ِجاابِال

ْ
َبَدِااَوجَّل

ْ
ََطايَااِمنْااَو�َّقهِااَوجل

ْ
اجَّْوَ اا�َّقْمَتااَتَدااجل

�ْمََضا
َ ْ
�َِسااِمنْااجأل ُّ ُااج

ْ
بِْ ل

َ
جاَدجًرجاَوأ ً�ْ ْيًالااَدجرِهِااِمنْااَِ

َ
جاَوأ ً�ْ ْيلِهِااِمنْااَِ

َ
اأ

جاَوَزوًْجا ً�ْ هُااَزوِْجهِااِمنْااَِ
ْ
ل ِِ ْد

َ
َّنةَااَوأ

ْ
ِبذْااجل

َ
َقْبِااَبَذجِ ااِمنْااهُاَوأ

ْ
وْا(اجل

َ
اِمنْااأ

 )جّلارِااَبَذجِ ا

අදහාහ මය රි හ් තිං හ තරරහ තඃහ අමහ 
තඅිව  එිහහ තතස්සඃ යතරහහ තයසදහ ගද මාළ 
තස්සදෙ තදළ්ත තනි ං් මනද රවාැා රමා 
නිරයවස් සලළද අනැහ මනත නනස් තඅන දහ නා්ම 
රය්ම මම නාවහ තඅං්හම රය්ම මම අංල්හ 
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තසලජම රය්ම මම සලෙහ තඅතහදහද ජමනව 
තඅළතහ මම අනාගද රනව (අල මම අනාගම නාව)  

ෙතැම: ැා! අදහාං,් ඔහ  සමාත ෙනඑ මකනත! ඔහ  
ර්ඉා ර්එ මකනත! ඔහ  සකනිම ෙනඑ මකනත ඔහත 
පි වඑ මකනත! ඔහෙය ඳකමැම ෙවෞ්තැ ර්එ මකනත! 
ඔහ පවෙසන ස් ානැ ව ාහ ර්එ මකනත! ඔහත 
ජහෙැම ප  රක ෙැම ංා  ව ජහෙැම ෙසෙනඑ 
මකනත! ි  ේතනර  ල  පවස  ර්මනාි ෙමම 
ඔහෙය තක්  න පවස  ර්එ මකනත! ඔහෙය  තංන  
තපා ැංඳත  තංනි ඔහ  හළා ෙනඑ මකනත! ඔහෙය 
ඳපහ  තපා ැංඳත ඳපහි න ඔහෙය ගවැ  තපා ැංඳත 
ගවැි න හළා ෙනඑ මකනත! ඔහත ස්තිවැ  ඇ්  ර්එ 
මකනත! මු ත  ෙලනනාෙතම ඔහත ර්ිෂා ර්එ 
මකනත! ( ්ා ීමෙම ෙලනනාෙතම)  
 (මහාාැ: යස්ල ) 

اِيِ نَااَوَمّمتِنَااِلَمّنَااجْغِفرْااجللُّا ّا   -٢ ََ دِِ�نَاانَاوََصِغ�ِااوََغئِبِنَااَو ََ اوَذََتِرنَااَو

�ْثَانَا
ُ
ْحمََِْاهُااَمنْااجللُّا ّااَوأ

َ
ْحمِهِااِمّنااأ

َ
أ اافَ ِْسَالمِااَعَ

ْ
اِمّناارََوّ�مَْاهُااَوَمنْااجإل

ااَ�اََوّفهُا يَداِناجللُّا ّااَعَ ِ
ْ
ااجإل

َ
ااَ ِْرْمنَ

َ
ْجَرهُاات

َ
ااأ

َ
ا�َْعَ هُاارُِضلّنَااَوَ

අදහාහ මයරි ල ංයයනා තමයය නා තෂාහතනා 
තවාළනනා තසතවනා තරලවනා තනරවනා තඋමසානා 
අදහාහ ම මම අංැ්යව් මමනා ලඅං්හස අහද 
ළස්හා  තමම වතල්ලයව් මමනා ලවතල්ලහ අහද 
සමාම අදහාහ ම හා වං්ව නා අද්් තහා ්ිදහනා 
ළඃන් 
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ෙතැම : ැා! අදහාං,් අඳ අව් ජතත තන අැ ත අඳ 
අ්වම මැ ීැ අැ ත අඳ සමහ සංිාත ි අැ ත අඳ 
සමහ සංිාත ෙන ි අැ ත අඳෙය ළාහ අැ ත අඳෙය 
තකඩහ  අැ ත අඳෙය පවම අැ ත අඳෙය වකංකඑ 
අැ ත සමාත ෙනඑ මකනත! ැා! අදහාං,් අඳ අ්වම ඔළ 
රතේන ජතත ර්තමෙම න ඔහත ළස්හාමැ මවම ජතත 
ර්තඑ මකනත! අඳ අ්වම ඔළ රතේන ම්ඉැ  ඳත 
ර්මෙම න ඔහ ඔළ ෙරේහ ි ව ත්ාසැ මව ම්ඉැ  
ඳත ර්තඑ මකනත! ැා! අදහාං,් ඔහෙය නසද අඳ  
වංන  ෙන ර්එ මකනත!  ඔහෙවම ඳි අඳත ෙන මහ 
ෙන ැතඑ මකනත!  

ابِنّا   -3 ِِااِذّمِاَكااِفااُفَالنٍاا�ْنَااُفَالنَااجللُُاّ 
َقْبِااَنةِافِاْااِمنْاافَِقهِااِجَوجِركَااوََحدْ

ْ
اجل

نَْتااجّلارِااوََبَذجِ ا
َ
ااَوأ ُِ ْي

َ
َوفَاءِااأ

ْ
َّق،اجل

ْ
ُاافَاْغِفرْااَوجل

َ
هُاال نَْتاابِنَّكااَوجرَْحْ

َ
َغُفورُااأ

ْ
اجلرِّحم ُااجل

අදහාහ ම ළමන හහානන  හහා ම න   ම ර 
තංනල ෙතාවර ල ං් මම රතන ද රනව තඅනාගම 
නාව තඅමව අං්ිද තලාළ තද-ංි , ලයරි හ් 
තිං හ ළමනර අමවද ව ැි ්හ  

ෙතැම : ැා! අදහාං,් සකළකවමම ඔළෙය ිා්ෙය ස න 
ඔළ අසහ මාිවෙය ස න ෙම හ ඔහෙය පවාැ. ෙළකවම 
රනි හ ෙලනනාෙතම න  ්ා ීමෙම ෙලනනාෙතම න 
ර්ිෂා ර්එ මකනත! වතන ඔළ යි වැරැ. සවමැ. 
ෙළකවම ඔහ  සමාත ෙනඑ මකනත! ඔහ  රැඉා ර්එ 
මකනත! සකළකවමම ඔළ අ ිෂමා්්ැ. මංා 
රැඉාිවවැ.   



 

62 

මැ ීැ වකනකතවා නපා නැෙතන න  ඳ ය තන 
පාි නාත ෙවන පාි නා ර්ය. ඳිත ඔහෙය 
ෙනමලපැම ෙතඑෙතම සමාත න රැඉාත න 
අදහාං්ෙවම අැකන ස ය.  

6- ඳිත ංව් තන විල්ැ ඳතසය. වමම අ මව 
පාි නාති  තම පිස මන ෙලහාති ගෙිය. 
ඳිත අස්හාය අෙහයන  ත්ංම්්දහා ැකය ෙි 
ත්ි සහා  ඳතසමම නනු ඳකතව  ංකේය. 
ෙනතන ත්  ත  ඳකතව  ංකත සහා  ඳකතිෙල 
න  ෙහ ත්නි ෙන ෙතය.  

 ෙරෙනන  ැ  විල්ැි අව ඳි ි ව ර ඔහ 
ෙැ නකතව ළු ර්ය. ළමා  සමව ස ළමබතන අතස ්ාත 
ඔහෙය ර් ිර සහාවැය. ෙව  ඔහ ව්්ද ලා ංා 
ඳතසා ළංව න ඳව  වම සහාවැ ස  ිඉ ර්ය. 
ජනාzසාත ඔසතා ෙවන ැඑ ඇවකය ගැ ෙත ෙව ත 
ළමා ෙය විල්ැ අඑවමනැ ර්මම සහා  ඳතසය. 
ෙැ නකතව ළු ෙන ර් ළමා  සමහ සහා  ඳකතිෙල න  
අදහාං්ෙය අ මවැ ඳව  ඔහෙය සහාවැ  තක්  ෙතය.  

ජනාzසා ෙතඑෙතම ඳතසන ර් ිර විල්ෙය ය 
ෙනඅත ෙස ම ිමනාං්ත . ෙසි විලි අතස් ාතම හ 
ෙනඅත ෙස ම පිළිත න  ව ර ඔසතය. ව ර අව ංක් 
නමය. අව ංක් නක ම අධර ත ස  ෙතය.  
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ළමා   ළ වෙැම ඇ  ජනාසාතම හ ෙපි 
සකර ෙ  ්මැ 

ජනාzසා සහාවැ සායහරත ළු  තම ිමනාං්ත . ෙැ 
ෙපි ්නර  තපා අඩ ෙන වැ ය්ය.  

ජනාzසා සමංැි ෙි ගස් ි  ව ර ළමා   අසලම පවම 
ජනාzසාතම න ඳිත  මා ජනාzසාතම න ළමඳිත රාමවා 
ජනාzසාතම න ෙඳ   වකලම ිමනාං්ත . ඳිත ඔපම 
ෙරේහ ෙි සහාවැි ෙමෙංැ තඑ හළය. සැි 
ජනසාතම ෙතඑෙතම ෙි සහාවැි ළු ර්එ හකලම 
පමාඉතත ෙතය.  

සමං ජනාසා සහාවැර මැ ීැ ඇතවම 
ෙතඑෙතම පාි නා ර්න ්මැ 

මැ ීැ පතවහයම  අඑත ජනාzසා සහාවෙය 
පාි නාතම පහෙ ය.  

පවම ජනාzසාති න  ළංව න ඳව  පාි නා ර්ය. 
රාමවා ජනාසාති න  ෙම පාි නාෙල තචන 
අතසානෙය ඇ  හ ැන පැෂ ලිව සිතනාම ඳනැ ංා 
ැඑෙතම න පවම ජනාසාතම ෙළ ෙංෙමැි න  හු 
ැඑෙතම න රාමවා ජනාසාතම ෙළ ෙංෙමැි න  
හුන ැඑෙතම න  ං්තා පාි නා ර්ය. ළ වෙය ඇ  
ජනාzසාත රාමවාති න පවමෙැි න ැඑෙතම 
ෙන නමෙම න  මයැත ෙංෙ ජනාzසා ැඑෙතම මබමම 
පැෂ ෙැ ම ිාවව ර්මම පාි නා ර්ය.  
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උනාං්ඉ ත ෙැම  

පවම ජනාzසාති න    ُا
َ
 جللُّاّ اجْغِفْرال

රාමවා ජනාzසාති න    جللُّاّ اجْغِفْرالََاا 

පවම ජනාzසාතම ෙළ ෙංෙමැි න   جللُّاّ اجغِْفرْالَُا ْا   

රාමවා ජනාzසාතම ෙළ ෙංෙමැි න      جللُّا ّاجغِْفرْالَُانّا 

රාමවාති න පවමෙැි න ැමන ෙන නමෙම න   

نَاَزةِا ෙංෙ جللُّاّ اجْغِفْرالِلَدّمِتا َْ  جللُّاّ اجْغِفْرالل

දි ප  ිදූ ෂහීද හරහෂක සොෙී ි  ලාහු 
නීී 

අදහාංේය මාිවෙය ස ම ෙර    ව පෙ ෂහත තැම 
වෂෙැහ  ්ඉැ වකුෙ   නංස ළමා  ත්ැා ස්ැ. ඔහ 
අ මව න  ඔපම ෙරේහ සහාවැ ෙමෙංැතය. අ මව 
න  ඔපම ෙරේහ සහාවැ ළු ෙන ර්ය. නයත 
සහාවැ ළු  තම උ් ැ. ඔපම ස ම ර  ස් ානෙයම 
ත  නමඑ හකෙන.  

නං  යතබෙය ය  ව පෙ ෂහත තැම ංක්  ෙය ී් මැ 
ීැ ීමෙනම පලස්  මැ ීැ තක  ෙසි ෂහත තැම 
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න  ඔපම නසද හම ර් වකුෙ  ය ෂහත තැම පප න 
ඔපමත නාතඑ හකෙන. රලම ර්එ හකෙන ෙසි 
ජනාzසාතම ෙමම ඔපම ෙරේහ සහාවැළ ළු ර්එ 
හකෙන. ිසාන  මෙැහ ත  නමඑ හකෙන.  

ජනාzසා සහාවැ ළු ර්එ හළඑෙය රපැම ෙරේහ න 

1- ෙඳ  ෙල යස්ල  ජනාzසාති ෙරේහ ඔහ 
නකංකමෙැන පත න  ෂ් ෙැන පත න ජනාzසා 
සහාවැ ළු ර්එ හකෙන. නයත  ්්ැත 
සහාවැ අත ං  පතවහැා ෙරේහ ජනාzසා 
සහාවැ ළු ර්එ ෙන හකෙන. ෙංම්ත ඔහ 
ප ිෙෂමඳරෙැ . ප ිෙෂමඳරැා ෙරේහ 
සහාවැ ෙමෙංැ  ම  තක්  ෙන ෙතය.  

2- සැ  ව නසා වත පතවහෙැන යතබැ ම ඳි 
අත ඳත ර් වමනා ස ඳත ෙරේහ වෙංාත 
ෙංම්ෙතම යතබැ පිළි ෙන සකහ ලමත   
ස්්ාෙය ඳං්  හි   මැ ීැ පතවහෙැන 
සවම ප ිෙෂමඳ ෙන ර  නයත ගතඅත ෙංතත 
නංම  නත නු ෙර් ර  පතවහෙැන මැ ීෙය 
න  ඔපම ෙරේහ යස්ල තැම වසම සහාවැ 
ළු ර්එ හකෙන. ළමා  ංා තකනවත උනවැ 
ැංඳත තඑෙය ෙතම අැ  නඬතමි තඑ පිසත 
ෙසි ජනැා  ඳාපමි තඑ පිසා සහාවැ ළු 
 තෙමම තක න සෙමැ.  
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ااقَاَلااَسُدَرةَاابِْنااَجابِرِااَ�نْا
ُ
ّااِتَاأ ِِ ااجّل َّ ٍِااوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص اابِرَُج َِ اَ�اَ

اقَِصاا�َْفَنهُا ََ ِّاافَلَ ْاابَِد ا)أِرجهامنل (اَبلَمْهِاايَُص

ජාගි ළනඑ සය්ා (්ිැදහාහ අමහ) ් මාඉම 
වසම තාිවා ර්න හය. හැ ම සැ  ව නසා 
වත පතවහෙැන නග (සදහදහාහ අෙහයහ 
තසදහ ) ්මාඉම ෙතව ෙවන ෙන හය ෙව  
ේමාඉම ඔහ ෙරේහ සහාවැ ළු ෙන ර ං. 
  (මහාාැ: යස්ල ) 

3- වතාංරත ස ැ ය  ්ාචා්ෙය ෙැය ඳිත වද වසා 
ම්ා නක ෙ  නඬතම   ැම   මැ ීැ ඇතෙවන 
ෙංෙ ඝාවනැි ස  ර් ම්ඉ නඬතම  ැම   මැ 
ීැ ඇතෙවන න  ඔහත නාතඑ හකෙන ඔහ 
ෙරේහ ජනාසා සහාවැ ළු ර්එ හකෙන.   

4- මාස ංව්ි ෙංෙ ස  තකඩ තැසි ඇ  ෙෙසම 
ෙන මක  න  ඳකංක ල ම ස් ංකපැි වත මැ 
ීැ රහහැි  ෙල න  ෙංෙ ඇවක  ෙර  ස් 
ඳමඉි ංයපු ජනාසාති ෙල න  ඔහ 
ෙරේහ ජනාසා සහාවැ ළු ර්එ හකෙන. 
ෙෙමමම යස්ල  ි සාන  ම තහ ත  නමන හකෙන. 

ජනාzසා ක හරහෂක සොෙී ි   ලාහු රා මී  ා 
දමන හෙක මක ර කට  ෙ නෂෙ  හු මකමී.  
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ජනාzසාති ෙරේහ සහාවැ ළු ර් ෙැ ත  නමන 
ෙවි ව ්තාසෙැම ය්ත ංා නසද අෙපිෂාෙතම ෙම 
ර ය් අඑවමනැ  තම ිමනාං්ත .   

ෙෙසම ජනzසාතර ර ය් ළු  තම රාමවාතම  ෙන ත 
පැෂයම  ිමනාං් ි ර යතව . වහාඳ  ැා ංඬ 
නකතම    ඇද්ම ඳා්ාැනැ  තම  ිි  තම තක  නග 
්මාඉම ෙන ඳකතව නු ජනාzසාති ෙතඑෙතම ළු 
 තෙමම තක න ස ැ ය්ය.  

ِبااَ�نْا
َ
نّارضاج ابنه،ااُيَر�َْرةَااأ

َ
ااج ِاارَُسوَلااأ َّ اجّ�دَعَااَمنْا"ا:قَاَلااوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص

ااَمَعهُااَوَ�نَااَوجْحتَِنابًاابِيَدانًااُمْنلِ ٍااَجنَاَزةَا َّ ااَح َّ ااَبلَمَْااايَُص
َ
ِنَاااِمنْااَو�َْفُرغ إِنّهاَدفْ

افَ
ْجرِااِمنْاايَرِْجعُا

َ ْ
اابِِقَ�جَطْ�ِااجأل ّ ُِااِ�َ�جٍطااُُ ُح ٍااِمثْ

ُ
ااَوَمنْااأ َّ َِاارََجعَااُُ ّااَبلَْمَاااَص نْااَ�دْ

َ
اأ

إِنّهُاارُْ َ�نَا
ا)مافقابلمه("ابِِقَ�جٍطاايَرِْجعُاافَ

සකළකවමම අදහාං්ෙය ෙවැාඉම (සදහදහාහ අෙහයහ 
තසදහ ) පරා  ර  ළත අබ හේය්ා (්ිැදහාහ 
අමහ) ්මා වසම තාිවා ර්න හය.  

රතේන ව ්තාසැ ංා නසද අෙපිෂාෙතම යස්ල  
ජනාzසාති අඑවමනැ ර්ය න ෙෙමමම ඔහ ෙරේහ 
ඳකතැු සහාවැ ළු ර් ඔහත ත  නමා අතසම තන 
ෙවි ඔහ සමහ සෙ න සකළකවම ඔහ කෂර ෙනර ම යත 
නසද සමහ නකතව ංකේමෙමැ. සුම කෂෙැිම උංත 
රමන ෙම . වතන රතේන ඔහ ෙරේහ ඳකතැු 
සහාවැ ළු ර් ඔහත ත  නමමන  ෙඳ් ංකත ෙමෙම න  
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ඔහ ෙි කෂෙැි සමව සමව ඳකමෙඉය. 
 (මහාාැ: ලංාව ංා යස්ල ) 

ජනාzසාති ෙරේහ ඳකතැු සහාවැ ළු 
 තම සිංා වමම  තෙ  ු ැ 

ජනාzසාත ෙරේහ සහාවැ ළු  තම සිංා වමම 
 තම   ි ැ ඇතවා ඔහ ස ඳවෙැන පත න ඔහෙය 
ම්ේන පත න ෙතනත ෙරෙනන පත න නසද 
අෙපිෂාෙතම වමම  තම   යස්ල ත්ෙැන  ි ි 
රාිැැ .  

ِبْاُيَر�َْرةَا
َ
ااج ِاارَُسوَلااَسِدْعُتا:اقَاَلااَ�ْنهُااج ُااَرِضَااَ�ْناأ َّ اَ�ُقوُلااوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص

ُدْنلِ ِااَحّقا"
ْ
ااجل ُدْنلِ ِااَعَ

ْ
اَدةُااجلّنَالمِاارَدّااَخٌْسااجل َدرِااَوِ�مَ

ْ
َنَائِزِااَوج�ّدَاعُاا�ِضاجل

ْ
اجل

ْبَوةِااَوَِِجابَةُا ُّ ِدمُتااج َْ َ َعاِطِسااَو�
ْ
ا)مافقابلمه"ا(جل

අදහාං්ෙය ෙවැාඉම (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) 
ර  පරා ැර  වමම සතම  ම ළත ඳතසා අබ 
හේය්ා (්ිැදහාහ අමහ) ්මා ෙමෙසම නමතා ස ය.  

යස්ල ත්ෙැන යස්ල ත්ෙැන  ර  ය් ය්ර  
ඳං . සහාමැ  පි්ැ සකඳාම ේෙීැාෙය ිත  ි 
වම ම ජනාzසාත ඳිඳස වමම  තම සි ංැර  
සංිාත  ම   ිහ  ෙව ස ් අදහාං්  ප ිසා ර  
වකනකතවා  පාි නා  තම.    
 (මහාාැ: ලංාව ංා යස්ල ) 
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ජනාzසාත  ෙරේහ ඳකතැු සහාවැ ළු 
 තෙ  ස් ානැ 

ිමනාං්ත තඑෙය ජනාzසා සහාවැ සිංා ෙතම ර්න 
හන ස් ානැර ළු  තමැ. ෙැය තපාත උ්  තමෙම. 

ඇවක  ව  ජනාzසා සහාවැ මසේනෙය ළු ර  ංක ැ. 
ෙරෙනන  ජනාzසා සහාවැ අව ඳි   න  ෙව  ඔහ 
රනි ස් ානෙය ෙංෙ ළම ළකංක්ත ෙංෙ ත  නක ම  ෙඳ් 
ෙංෙ ත  නක ෙමම ඳිත ෙංෙ සහාවැ ළු ර්ය.  

සහාවැ ළු ර්එ ෙන හකළ ත  නමඑ හකලෙල න  රනි 
ස් ානෙය ඔහ ෙරේහ සහාවැ ළු ර්එ හකෙන.   

ෙරෙනන ම්ඉැ  ඳත ි ව ර ඔළ න සහාවැ ළු 
ර්මනම අ්වම ෙරෙනන   ඔහ ම්ඉැ  ඳත තන 
ෙම ෙං ෙත වමම ෙරේහ සහාවැ ළු ර්න ෙමම 
ඔළ  ඳතසා  ගැ ය ඔළ  ඔහ ෙරේහ සහාවැ ළු 
 තම  ෙන ංක    න  ිමනාං්ත තඑෙය ඔහෙය මු 
ත  අසහ ඔළ සහාවැ ළු  තමැ. 

ِبااَ�نْا
َ
نّااأ

َ
ْسَودَاارَُجًالااُيَر�َْرَةارضاج ابنهاأ

َ
وْااأ

َ
ةًااأ

َ
ِْ َااَ�ُق ّااَكنَااَسوَْدجءَااجْمَرأ َدْن

ْ
اجل

َلااَ�َداَتا
َ
ّاافََنأ ِِ ااجّل َّ فََالا"ا:قَاَلااَماَتاا:َ�َقالُوجاَ�نْهُااَسلّ َاوَااَبلَمْهِااج ُااَص

َ
اُتنْاُ ْااأ

ااُدلّوِ�اابِهِااآذَ�ْاُُدوِ�ا وْاا"َ�ْبِهِااَعَ
َ
اَلااأ َتااَ�ْبَِيااقَ

َ
ااَ�ْبََياافَأ َّ ا)مافقابلمه.ا(َبلَمَْااافََص

අබ හේය්ා (්ිැදහාං් අමහ) ්මා වසම තාිවා 
ර්න හය. සකළකවමම ර  ජා ර පතවහෙැන ෙෙසමත 
ෙන මක න  රාමවාති මස්ෙනැ අ්වාමම ස ෙයැ. 
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ඔහ ම්ඉැ  ඳත වැ. ඳිත නග (සදහදහාහ අෙහයහ 
තසදහ ) ්මාඉම ඔහ වකන වමසා ස ැං. ෙව  ඔහ 
ම්ඉැ  ඳත ි  ළත ඳතසා ස ැං. ෙව  ේමාෙඉෙ ඔහ 
වකන ම  නමතා ස මන   ලඉා ෙන ෙල න? ඔහෙය / 
ඇැෙය මු ත  ම  ෙඳමතමන. ඳිත ේමා ෙම මු 
ත  ෙතව ඳකමඉ ථ ෙරේහ ි සහාවැ ළු ර ං. 
 (මහාාැ: ලංාව ංා යස්ල )  

නක ැ ෙන ංක  ි ජනාසාති ෙතඑෙතම 
සහාවැ ළු  තෙ  ු ැ 

සහාවැ ළු ර්එ ෙන හකබ නක ැ ෙන ංක  ි 
ජනාzසාති ෙරේහ සහාවැ ළු  තම ිමනාං්ත . 
වතත්මෙය මවැ අඑත ෙ  සිංා සාබර ත ෙැම 
ඳංව සිංම ංයසැ ෙවන ඇව. 

ِبااَ�نْا
َ
نّااج ُااَرِضَااُيَر�َْرةَااأ

َ
ااج ِاارَُسوَلااَ�ْنُهاأ َّ اِشّاا�ََعااوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص َْ اجّل

َْومِااِفا
ْ
ياجل ِ

ّ
َرجَااِ�مهِااَماَتااجَ َِ اابِِا ْااَو

َ
ّبَاابِل ََ اَو َّ ُدَص

ْ
ْرَِعَاالَْمهِابَااجل

َ
دَِ�جٍتااأ ُْ رَ

ا)مافقابلمه(

අබ හේය්ා (්ිැදහාහ අමහ) ් මාඉම වසම තාිවා 
ර්න හය.  

සකළකවමම අදහාං්ෙය ෙවැාෙඉෙ (සදහදහාහ 
අෙහයහ තසදහ ) නදජාස ්ජ ම්ඉැ  ඳත ි  න 
ජනැා  ථ පිළිත  ෙලනනැ ර ං. ඳිත ඔපම සමහ 
සහාවැ ළු ර්න ස් ානැ  ෙව ස් විලි ංව්ි 
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ඳතසා සහාවැ ළු ර ං.   
 (මහාාැ: ලංාව ංා යස්ල ) 

ජනාzසාතර ර ය් ළිමම  තෙ  ු ැ 

ිමනාං්ත තඑෙය ජනාzසාති පමාන ෙන ර් ළිමිම 
වනාන  ෙර   ථ ෙරේහ සහාවැ ළු ර් ඳිත ෙැ 
රනි ස් ානැ  ෙවනකවත ත  නක මැ.  

ِبااَ�نْا
َ
ّااَ�ْنُهاَ�نْااج ُااَرِضَااُيَر�َْرةَااأ ِِ ااجّل َّ اَلااوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص ُِبوج:ا"قَ َْ اأَ

نَاَزةِا ِ
ْ
إِنْاابِال

ّااذَلَِكااِسَوىايَُكااَوِِنْاا�َُقّ ُمو�ََااافََخْ�ٌااَصاِلَةًاارَُكاافَ َِ اَ�نْاارََضُعونَهُاافَ
ُُ ْا ابِ

ا)مافقابلمه"ا(ِرقَ

නග (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) ්මාඉම පරා  
ර  ළත අබ හේය්ා (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම 
වසම තාිවා ර්න හය.  

ජනාzසා ර ය් යහිිත ළු ර්මන. ෙැ නකංකම න  
ෙව  ැංඳව . ඔළ ෙැ ථ ෙතව ළ වඳත ර්මන. ථ ංක්  
ෙතන ෙනැි න  (නකංකම ෙන තමෙම න ) ෙැ නපැැ. 
ඔළෙය උ්හසම ෙැ ඳෙසර වළමන.   
  (මහාාැ: ලංාව ංා යස්ල ) 

ජනාzසා ෙරේහ රාමවාතම සහාවැ ළු 
 තෙ  ු ැ 

රාමවාත න පවමෙැන ෙමමමැ. ජනාzසා සහාවැ ළු 
ර්න ස ්ානැ  ෙංෙ මසේනැ  ෙංෙ ඇැ සංිාත ිතා 
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න  යස්ල  තැම සමව ෙම ජනාzසාත ෙරේහ ි 
සහාවැ ළු  තම ඇැ  රවමාඑවව ර්එ හකළ ඇව. 
සහාවැ වෂෙැහ න ෙ ෙරැ ලහ  තෙ  වෂෙැහ න 
පවමෙැන  ෙමමම ඇැ  න නසද හම ෙල.   

ජනාසාති ඔසතා ෙවන රනි ෙතව ැන ව  
මයැවැ ඳතසන නු  

ِبْا
َ
ُْ ِرّيااَسِعم ٍااَ�ْناأ

ْ
نّااَ�ْنهُااج ُاارَِضَااجل

َ
ااج ِاارَُسوَلااأ َّ :اقَاَلااوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص

نَاَزةُااوُِضَعْتااجبِذَا" ِ
ْ
ااجلرَّجاُلااَوجْحاََدلََاااجل ْ�نَاقِِا ْااَعَ

َ
إِنْااأ

الَْتااَصاِلَةًااَكنَْتاافَ اقَ
ْ�َااَكنَْتااَوِِنْااقَّ ُموِ�ا ْ�نَااَو�ْلََااايَااقَالَْتااَصاِلَةٍااََ

َ
ااَصْو�ََااا�َْنَدعُاابَِااايَْذَيُدونَااأ ّ اُُ

ءٍا ااَشْ
ّ
�َْنانَاابَِ ِ

ْ
ا)أِرجهاجلخاري"اا(َصِعقَااَعهُاَسدِااَولَوْااجإل

නග (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) ්මාඉම පරා  
ර  ළත අබ සසත අද-නතව (්ිැදහාහ අමහ) 
්මාඉම වසම තාිවා ර්න හය.  

ජනාzසාති වකමඳත ර්එ හකළ ඳිත ෙැ ම ිම වම 
රේහ නමා ඔසතා ෙවන ැන ව  ෙැ නකංකම න  මාත 
ළිමිම ළ වඳත ර්මනකය ඳතසය. ෙැ නකංකම 
ෙන තමෙම න  අෙංෙ! ෙහ වනා ැ. ඔපම ෙමැ ෙවන 
ැමෙම ෙර ෙංම නක?ය ඳතසඑ ඇව. ම සා ංක් ෙසි 
සැි නු ෙැ  සතම ෙනඑ ඇව. ම සා ෙැ  සතම 
 මෙම න   වකස්  ැඑ ඇව.  (මහාාැ: ලංාව)  
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6- ජනාzසාති ඔසතා ෙවන ැුම ංා 
ත  නක ම 

ජනාzසාති ඔසතා ෙවන ැුෙ  ්මැ 

රනි ස් ානැ ෙතව පවමම වසම ජනාzසාත ඔසතා ෙවන 
ැඑ හකෙන. රාමවාතම ෙයම තක න ස ය. ෙැ  
ළ වෙැම ංා ඳිඳසම ඳ රැම ැුමත ෙැ  ඳිඳසම 
පතාංනැ  තමත ිමනාංත් .  

රනි ස් ානැ  වම පහ ා  ලම තිෂාඳවනැ ඳා 
වම ම ෙවන ැුම   ෂ්ර්  ම තක  ෙංමතම මව ංක් 
 ස  ෙංම්ත ම ෙව ්ත ජනාzසාති තාංනැර නමා 
ෙවන ැුම  අත ම ෙන ෙල.  

ජනාzසාති අසලම ැන ව  යස්ල ත්ෙැන නකී  
සෙම ස්ු නාැරය. ඔහ තාඩ   ස ැ න ත්නි ෙන ෙතය.  

යස්ල  ජනාzසාති ත  නමඑ හකගැ ය් 
ස් ානැ 

යස්ල  ජනාzසාති ෙැ පවමෙැන පත න රාමවාති පත 
න තකඩහ ෙැන පත න නපා අෙැන පත න යස්ල  තැම 
ත  නමා ඇ  රනි ස් ානැර ත  නකමැ ය් ෙල.  
මසේනැර ත  නක මත ෙතත රෙත  වළමනමෙය රනි 
ස් ාන තහ ත  නු මත ි ි ෙන ෙල.  
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වමම  ස ඳ යස්ල  ෙන තන අෙැන මැ ීෙය න  
ඔහත ඳෙසහ වකමඳත  තම  ඔහෙය  ස   ඥා ෙැන 
ෙන ෙල න  ඔහත ඳස ්  වකමඳත ර  ය් ෙල.  

ජනාzසාති ත  නක ෙ  ්මැ 

මු ත  වකි්  ව ාහ ත අහිරා්ත පහෙම අ තාිැැ 
ෙල. මු ත   ඳංිම  ත ි ංුවැ ංක  ෙරෙනන   
න   නහා ෙනස  ම ැ පහ න ෙසම ජනාzසාෙත හ 
පමාඉැ  ත ි ංා්ා ෙහ ම ැ වකමඳත ර්ය. ෙැ  
අද-හං්ත ැකය  ැඑ හකෙන. ෙැ තපාත උ් ම ්මැ 
ෙතය.  

ජනාzසාති වකමඳත ර්මනා ෙමෙසම පරා  ර්ය.  

ااج ِاا�  ج ِاارَُسولِااُسّنةِااوََعَ

ගස්මදහාහ තඅහා ිමන  ්වලදහාං් 

ෙතැම : අදහාං්ෙය නාමෙැම වළම. අදහාං්ෙය 
ෙවැාඉමෙය ිමනාංත අඑත වළම. 

ැඑෙතම ෙංෙ  

ااج ِاا�  ااج ِاارَُسولِااِمّلةِااوََعَ

ගස්මදහාහ තඅහා ිමන  ්වලදහාං් 



 

75 

ෙතැම : අදහාං්ෙය නාමෙැම වළම. අදහාං්ෙය 
ෙවැාඉමෙය පිෙතව අඑත වළම. (මහාාැ: අබ නාිත, 
 ිම ) 

හං්ත හ ජනාzසාත වකමඳත ර්න ව  නනු ඳකතව ඇහ 
ර්  නහාත  යහඉ හා පහ න ෙසම වකමඳත ර  ය්ය. 
ඳිත ෙැ රත්ඉැ තන ෙසම වෙප ද ස තා මක ෙැම 
හපකස් තසා නමය. ඳිත ඳස් ප්තඑ හකෙන. ෙඳ ෙ  ෙල 
ස  ෙම දලැර පමාඉැ  මු තහ ඔසතය.   

රනි මව ෙස ෙං ම ෙර ත වකුෙ  ු ැ 

රනි මව ෙස ෙං ම ෙර ත වකුම ෙැ රඳ්ා   තම 
ෙංෙ හඑ වක ම ථ මව සහනු වකලම ෙහ සහාවැ ළු 
 තම  ෙැ ෙතතස් ානැි ෙහස වකුම ෙහ ඳංම නකද ම 
මද තප  ම ෙැ පනි්ඉැ  තම උතසතාරිෂෙැම 
සකමතම තක  නු ස  ිඉෙැමම වංන  ෙල.  

රනි මව මස්ෙත වකුෙ  ු ැ 

රනි මව මස්ෙත වකුම ි ි ෙන ෙල. ෙෙමමම මස්ෙත 
්  ෙතංැි ත  නක ම න ි ි ෙන ෙල. ෙතංැ ත  
නක ම   ෙඳ්ම මස්ෙනැි ළ  ර්එ හකළ ඇතන  මු 
ත  සමවහා ර  ය්ය. ෙැ අි ම ත  නකමති න  ෙැ 
ළතව  ෙවන ිසාන  මැර ත  නකමැ ය්ය. 

ම  ත ි මව මස්ෙනැි ළ  ර්එ හකලෙල න , 
ෙිෙරෙ මස්ෙනැ ළතත ර්එ හකගැ ය්ය. ෙෙසම 
ෙන මක  න  රනි හ ස්තසඳැ ළතත ර  ය්ය. රනි 
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මව ළ  ර්එ හකබ සුම මසේනැරම අ තාිැැ ෙංෙ 
අ ෙිර සහාවැම ළු ෙන ර  ය් ෙල.  

රනි හ ස්තසඳැ 

ජනාසාෙත හ  වි ෙන ංමන ව්ම ත  ස්ම  ෙැ 
ෙව  ්ි ෙන තන ඳව ත වකිවම මු ත  පහෙම 
ිමනාං්ත . ළංව න ඳව  හං්ත ්මැ  ෙන  මු 
ත   ඳංිම ත ි ංා්ා ම ැ වකමඳත  තම තපාත 
උංවම ්මැ ෙල. ෙෙසම නක න  මු ත  ංා්ා ෙැ  
මක ම වකි ි රඳා ම ැ තෙ හ වකමඳත ර් ඳිත ෙම 
වකි  මව හුදහි ෙංෙ ෙර ම්ි තක  විුති නමා 
ඳිත ඳස් නමා තක මැ.  

ම ැ ත  නක ෙ  ්මැ 

නංතද රාහෙය ම ැ ත  නක ම ිමනාංත් . ෙැ ්ා  
රාහෙය න ත  නකමැ ංකර.  

මු ත ර ෙි අෙැන  තපා තකඩ වඉනි ත  නක ම 
එි ිැ. නයත යතබැර ය ෙංෙ රඳනාතර ය ෙංෙ ෙතම 
ෙතනත අතස් ාතර ය ෙංෙ අධර ත ෙැම මු 
සිුමාති ෙතෙව ත ෙෙසමත නකතන  ථතා ත  නමන 
උනවැ අඩ ෙතෙව ත ෙි මු තහර වකමඳත  තම 
ත්නි ෙන ෙල. ෙහ හං්ත ්මෙැම වකමඳත  තෙ  ය 
ඔපම අ්වම තපා ොමෂ්ඨ පතවහයම  නහා ෙනස  
යහඉ හා වකමඳත ර  ය් ෙල. ෙරෙනන ම්ඉැ  ඳත 
 ම  ෙඳ් ඔහ ෙතඑෙතම මු ත ි ංා්ා වකලම 
රවමාඑවව ර්එ හකබ රැඉි ෙන ෙල.  
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ජනාzසාති රනි හ ස  ෙතනත ස් ානැර 
ෙවන ැුෙ  ු ැ 

මු ත  ජහෙැම පත  ල ෙයම මුැ ර්ිෂා  තම 
තක  ජනාසාතර ැංඳව උෙනසා ෙංෙ  ෙම ස් ානෙැම 
ජනැා වමම  තම  ෙංෙ ෙතනත ැ  අත  ්ැවාති 
උෙනසා ෙංෙ  මු තෙ ම වතත ස් ානැර  මාැ 
 තම  අඑමක ැ ඇව. 

මසේනැර ෙංෙ ෙතත ප ිෙෂමඳරයම ත  නමා ඇ  
වකනර ත  නමා ඇතන  ෙෙසම මාැ  තම අ තාිැැ 
ෙල.  

රනි ස් ාන ම පමෙය නතාවකමැ.  ෙතස්ැ. ඔපමත 
ළකංක න න ස් ානැමැ. ඔපම ථ ෙතව පයුයම ිං. 
ෙළකවම ඔපමෙය ැංඳව උෙනසා ෙංෙ අත මවාති 
උෙනසා ංක් ෙංම්ති ෙන මක ත ඔපමෙය රනි ස් ාන 
තලම වතත ස් ානැර  මාැ  තම අඑමව ෙන ෙතය.   

උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය.  

لَْقنَاُ� ْااِمنَْاا ُُ ْااَوِمْنَااانُِعمُ ُ� ْااَوِ�مَاااَِ ْرُِج
ُ
َرىارَاَرةًاا� ِْ

ُ
اأ

ෙයම (ෙඳ ෙ  ෙතම) අප එෝහා මකලෙතය. වතන ෙහ අප 
එෝහා නකතව ෙවන ෙමෙනය. වතන අප වතත තවාති 
එෝහා ෙයම ළකංක් ර්මෙනය.  (අද-නිරම 
20:55) 
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ජනාzසාති වකමඳත  තම සිංා තවන  
න්මනම  

ජනාzසාති මු ත  ්  වකමඳත  තෙ  තවනම 
න්එෙය රාමවාතම ෙන ත පවමමැ. ෙහ ළකස ෙැ 
වකමඳත  තම  තපා ි ි තමෙම ජනාzසාෙල 
ිා්රැතම වස . රාමවා ජනාzසාති වකමඳත ර  
යතෙත ෙ න ්ා ෙැහ වම ඳපහ සමව වව ෙන ර  
අෙැන වස .   

ජනාzසාෙතහ ෙනඳා ෙර  ස වළා ඳිත හස ෙර  සම 
ඇි  තක් ත වකලම ිමනාං්ත . 

ජනාzසාති රන්ැ ්  රත් ඳකතව ම ෙංෙ ඇ් ත 
ර  ංකර.  

රාමවාතම ජනාzසාත ඳිඳස ැුෙ  ු ැ  

රාමවාතම ජනාසාති ඳි ඳස ැුම ි ි ෙන ෙතය. 
ෙංම්ත ඔපම ්   ිතහවා මෙ  ෙමෙ  ි ළත ෙ ෙරැ  
ඳතිෂාතම ළතසා න්ා වව ෙන ංක  ස්තිාතැ ඇ  
ළකව . ෙව  ළත ෙ  අ තාිැිාතැ ෙන මක    ඔපම 
වසම වංන  තනම ංා වංන  ්ැාතම  ෙංි තමන  
ළප ඇව. 

රඳනා  ගනම ප ස ණන  ා මෙ සෙදු ෙගතහු 
නීී  
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මු ත  මව වහ ම ෙංෙ ෙතක  ැ  තස්්ත ම 
ජනාසාෙතහ ිා් රැ වසම සහනු වකලම 
ිමනාං්ත . ෙැ ෙම ස් ානෙය වම ඳපෙද අැ අ්වම 
මැ ැන උනවැ වකමඳත  තම  ංක  තඑ පිසත රනි 
ස් ාන ළකංක නකනෙ  ය වම ඥා ැා ත  නකම ස් ානැ 
ං නා වකුම පිසතැ.  

යහෙත මැ ීැ අෙැනෙය ු ැ 

යහෙත මැ ීැ අෙැන න  ෙම ෙතංැ නු ෙලව ැකය 
ගැි ඇ  ි  ව ර ෙැ නාතා රලම ර් ථ ෙතව සහාවැ 
ළු ර් ජහෙැහ නකමැ ය් ෙල. ෙැ නු  ම ම 
ෙව ්ත වළා වව ංක  න  යස්ල  රනි ස් ානැර ත  
නමන ෙවි ළහාෙඳ ේ ත්ෙතම ස ැ ය් ෙල.   

රනි ස් ානෙය උඳෙනස් ෙන ෙ  ු ැ 

ජනාzසාති වකමඳත ර  ඳි මනි තාඩ   සෙම 
ිමනාත . ත  නමන අව්තා්ෙය ෙහ සංිාත   ස න 
උනවැ අමවා ම්ඉැ වකන න ළම ඳිත ඳත න ජවවැ 
ංා ෙහෙරැ වකන න සහඳත  තමත ිමනාං්ත .  

ّااَ�نْا ِ
ّااَكنَا:اقَاَلااَ�ْنهُااج ُااَرِضَااََ ِِ ااجّل َّ ذَااَجنَاَزةٍااِفااوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص َِ

َ
أ ِْئًاافَ اََ

َِا َع َْ رَْضاابِهِااَ�نُْكُتاافَ
َ ْ
ُُ ْااَما:ااَ�َقاَلااجأل َح ٍااِمنْااِمْن

َ
ااأ

ّ
اُتاِااَوقَ ْااِبَ اِمنْااَمْقَعُ هُااَُ

َّنةِااِمنْااَوَمْقَعُ هُااجّلارِا
ْ
فََالااج ِاارَُسوَلاايَا"ا:قَالُوجا"جل

َ
اا�َّاِكُااأ ااَعَ َِااَونََ عُااتِاَابِنَ َعَد

ْ
ا"جل

ااجْ�َدلُوج"ا:قَاَلا ٌاافَُكّ َّ لِقَاالَِدااُمَِ ُااُِ
َ
ّماال
َ
ِِااِمنْااَكنَااَمنْااأ ْي

َ
ُااجلّنَعاَدةِااأ َّ اِِالَِعدَااَ�مَُِ
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ِِا ْي
َ
ّمااجلّنَعاَدةِااأ

َ
ِِااِمنْااَكنَااَمنْااَوأ ْي

َ
َقاءِااأ َّ ُااجل َّ َ ِِااَ�مُِ ِِاالَِعَد ْي

َ
َقاَوةِااأ َّ ااُُ ّاا"جل

َ
{اقََرأ

ّما
َ
ْ�َطىاَمنْاافَأ

َ
ُْنَ�ااوََصّ َقااَوجّ�َقااأ

ْ
ا)مافقابلمه(جآليَةاا}ابِال

අ් (්ිැදහාහ අමහ) ්මා වසම තාිවා ර්න හය. 
නග (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) ්මාඉම ෙි 
ජනාසතර  සංිාත ිං. ෙව  ේමාෙඉෙ ැ  
තස්්ත ම ෙඳ ෙ  ත ්්මන  ඳ ම වතං. ඳිත 
ෙමෙසම පරා  ර ං.  

එෝහා අ්වම  සෙතන පිළිත ඔහ  ්ෙය හකඟ  
වමනා ස් ානැ වකන න ඔහ ස්තිවෙය හකඟ  වමනා 
ස් ානැ වකන න ස ංම ර්එ හළඑ මස නකව 

අදහාං්ෙය ෙවැාඉ , අඳෙය ළ්ඉම ව ්තාස ෙර   
අඳ ර්න ්ැාතම අව ංක් නමමනනකය වමවං. ෙැ  
ේමාෙඉෙ 

ඔළ ෙම ්ැාතම ර්මන. ඳංි තන සුම රැඉිම ථ 
සිංා  ිමාඉැ ර්එ හකළ ඇව. ෙරෙනන ි ාවමතමව 
අැ අ්වම  න  ඔහ ිාවමතමවයම ර්න ්ැාතම 
ඳංිෙතම ර්එ ඇව. ඔහ අිාවමතම අැ අ්වම 
ෙරෙනන න  අිාවමතමවයම ර්න ්ැාතම ඔහ 
ඳංිෙතම ර්එ ඇව. ඳිත  ඳංව සිංම රැවැ 
ඳා්ාැනැ ර ං. 

ّما
َ
ْ�َطىاَمنْاافَأ

َ
ُْنَ�،اوََصّ َقااَوجّ�َق،اأ

ْ
هُاابِال ُ َّ َ َىافََننُِ َْ ُِ

ْ
ّماا،الِل

َ
ااَمنْااَوأ َِ اَبِ

ّذَ ااَوجْساَْغَ�، ََ ُْنَ�،اَو
ْ
هُاابِال ُ َّ َىافََنُنَِ َْ ُع

ْ
الِل
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ෙළකවම රතේන (වම බනෙැම) ඳවවමාව ර් ගැ 
ිි මත   (නංෙමහ ඇ ) අහිරා් නු සවමැ ර්මෙම 
න ඔහත ඳංි නු ෙතව අප ඳංි ර්මෙනය.  

රතේන මිැ   වමා ස්තාධන ැකය සවා (නංෙමහ ඇ ) 
අහිරා් නු අසවමැ ර්මෙම න ඔහත  ෂ්ර් නු ෙතව 
අප ඳංි ර්මෙනය.  (අද-නිඅම 92:5-10) 

ජනාzසාති ත  නකම ඳි යස්ල ත්ෙැන ර  
ය් නු 
ම ැ ත  නකම ඳි ජනාzසාත  සංිාත ි තම ගව ස  ඔහ 
ෙතඑෙතම පාි නා ර  ය්ය. ඔහ  සමාත අැකන ස ැ 
ය්ය. ඔහ ෙතඑෙතම සමාත අැක න ෙමම න ඔහ  
පාි නා ර්න ෙමම න ෙසි අැ  න අතතාන ර  ය්ය.  

ෙහ වදනම ඳකත මි ෙන මකව. වදනම ඳකතසැ 
යතෙත ම්ඉැ  ඳත ම  ෙඳ් ම්ඉාසමනෙය ස න 
අතස ්ාෙල යැ. අන්ැත ෙම ඳපෙද උනවැ  වම 
ෙ ෙරැ ලහ ර් ඳිත ංකත ැා ය්ය.  

මු ත  ෙන නකමැ ය් ෙෙමමම ඔපම 
ෙතඑෙතම සහාත ළු ෙන ර  ය් 
ෙලහාතම.  

َُاِ�ّااَعِمرٍاابِْنااَ�ْناُ�ْقدَةَا
ْ
اج ِاارَُسوُلااَكنَااَساَعٍتااثََالُثا:ارضاج ابنهاقالاجل

ا َّ نْااَ�نَْاانَااوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص
َ
وْااِ�مِانّاانَُصّ�َااأ

َ
نْااأ

َ
ا�َْطلُعُااِح�َااَمْورَانَااِ�مِاّناا�َْقُبَااأ
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َّا اابَازَِغةًااْدُساجل َّ ِاَ�ةِااقَائِ ُااَ�ُقومُااوَِح�َاارَْررَِفعَااَح ّّ ااجل َّ َِااَح ْدُساارَِدم َّ اوَِح�َااجل
ْدُساارََضّمُفا َّ ُغُروِ ااجل

ْ
االِل َّ ا)أِرجهامنل (�َْغُرَ ااَح

උිළත ළනඑ රමි අද-ජංු (්ිැදහාහ අමහ) 
්මාඉම වසම තාිවා ර්න හය.  

ෙලහාතම ් නර අඳ ෙහ සහාවැ ළු  තමත අඳ අ්වම 
මැ ීැපම ෙහ ත  නක මත අදහාංේය ෙවැාෙඉෙ 
වංන  ර ං. හැ ඳකංක ලත උනා තන අතස් ාෙල ස  
(ෙැ හැර ව් ) උස  ඳකමෙඉන ්ැ හැ ය ම   
ෙංතඉකදහ  ජත පහෙ න ෙම ෙං ෙත ස  හැ ඇහ   
ැන ්ැ, හැ අත්  ැුම  නකිැ  ෙ  ස  
ස  ිඉෙැම අත්  ැන ්ැ.      
   (මහාාැ: යස්ල )   

ෙතත ප ිෙෂමඳරයමෙය පෙත ැර මැ ීැ 
යස්ල  ත්ෙැන  ර  ය් නු 
ෙතත ප ිෙෂමඳරයම ස නා පෙත ැර ෙරෙනන මැ 
ීෙය න  ඔහත නාතඑ හකළ සහාවැ ළු ර්එ හකළ ෙහ 
ඇ  යස්ල  රනි ස් ානැර ත  නමඑ හකෙන.  

ෙහ යස්ල  රනි ස ්ානැි ෙන හකලඑ වෙ ර 
ංක ැාත ඇතන  යස්ල  රනි ස් ාන ඇ  ෙතනත 
පෙත ැර  ෙවන ැඑ හකෙන. ෙැ  ංක ැාති ෙන මක  
න  ෙඳ ෙ  ෙල ෙර වකනර ෙංෙ ත  නමා ෙැ  ංා ැි 
ෙන තන ඳව  ං නා වව ෙන ංක  අයවම රත්ඉැ 
ර  ය්ය.  
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ිමනාං්ත තඑෙය ම සා මැ ීැ පෙත ෙයම ත  
නක මය. ඔහෙය වැතතැ ෙන ෙරෙහෙසමෙම න  ෙංෙ 
න්ි   ෙන ැමෙම න  ෙංෙ ෙතනත වමර  ෙවන 
ැුම  අතස්ැ ඇව.  

 

7 - අත-වඃසැා ෙංතත ෙ ෙරැ 
ඳ   තම 

අර-ෙඃසීා ැඑ ජනාzසාති ස  ි   තකසැමෙය  ර හන 
තන ඳව  ඔපන  සකනසල ළස් ඳකත ම ංා ජනාzසාත 
ෙතඑෙතම න ස  ි වඳත ැ ෙතඑෙතම න පාි නා 
 තමැ.  

 

ෙ ෙරැ ඳ  ර් සෙෙ  ෙලහාත 

ජනාzසාත ත  නක ම  ෙඳ් ෙංෙ ඳි ථ ෙංම්ෙතම 
රනස්සදහ  ඳත ි ඳපෙද අැ ෙරේහ  සකනසල ළස ්
ඳකත ම ි මනාං්ත . ම්ඉැ ෙංම්ෙතම ෙ ෙරැ  ඳත 
ිතන  ෙමෙසම ඳතසඑ හකෙන. 

ِاابِنّا ذَااَمااَِ َِ
َ
ُااأ

َ
ْ�َطىاَمااَول

َ
ااأ ّ َُ ءٍااَو ٍِااِبنَْ هُااَشْ َج

َ
اابِأ ًّ اَْصِبْااُمَن

ْ
اافَل ُْ َْحتَِن

ْ
 َول



 

84 

ිුන  ලොක මා අරද  ෙහ මා අඃො  දලා 
හියිු ිුදහ දඅූ ු අසුමා ්ලෙසසද් 

 ලෙරසෙසස 

ෙතැම : සකළකවමම අදහාං් වත නු ඔහ ස්ැ. ඔහ 
පවනකම නුන ඔහ ස්ැ. ඔහ අගැස ඇ  සැි නු  
 යමව රාහැි ඇව. ෙළකවම ළතසා න්ා වමන. ැංඳව 
අෙපිෂා ර්මන. 

ෙ ෙරැ ඳ   තෙ  ු ැ 

ජනාzසාෙල ඳපෙද ඥා ම  ෙ ෙරැ ඳ  ර් සෙම 
ිමනාං්ත . ෙැ   මාති ෙන මකව. ඔපම සකනසදහ  
ඳත ෙලව ඔපමෙය  ර ඳං   ැාව ැකය සවන රත් 
තනන ම පත න ෙ ෙරැ ඳ  ර  ංකර. නයත ෙැ ස  වැ 
යතෙත රවමර  මාත ් ැ. ෙෙමමම ථ ෙරේහ 
ඔපමෙය ළත ම ංා පිවකුම  සා ඔපන  හම තන 
නසද පිළිත න ර ාත ඇ   තමත ජනාzසාත 
ෙතඑෙතම ංා ඔහ  ස  ි වඳත ැ වකන පාි නා  තම 
න ිමනාං්ත . 

ඳපෙද ඥා ම ංා බනතත උනවැ වසම ඳපෙද උනවැ  
රංා් ඳාන පිෙැහ ර් සකඳාම ිමනාං්ත . ඳපෙද 
උනවැ වසම ජනැා ත ෙහ ගස ්තන උනවැ ත රංා් 
පිෙැහ ර් යම පිනද සංවවැ. නයත ඔපන  රංා් 
පිෙැහ ර් යම   සෙතන ෙන මක  න  ෙව  ෙෙසම 
ඔපම රංා් ප ෙැහ ර්  ැ ංකර. 
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ෙ ෙරැ ඳ   තෙ  ස් ානැ  

රනි ස් ානැ රප   ැ නකම   ර්න ස් ානැ මසජ් ැ  
 තස තකන රත් ස් ානැර පත න ෙ ෙරැ ඳ  ර් ස ැ 
ංකර.  

ජනාzසාෙල ඳපෙද උනවැ  තෙසම ෙංෙ ැ   ස 
ස් ානැර  ෙි ගස් ෙර   ෙ ෙරැ ඳ   තම  
අෙපිෂා ර්න උනවැ ෙෙසම ඔපමෙය ෙ ෙරැ ඳ  ර් 
ස ැ ංකර. ෙැ පවමම ංා රාමවාතම  ඳංි 
ර යතවි තඑ ඇව.  

ඳපෙද උනවැ ඔපම රාමවාතම ෙංෙ ෙලතා පවමම ෙංෙ 
ෙලතා ෙ ෙරැ ඳ  ර් සෙම  ර  තිඉෙැම ෙංෙ 
ෙතනත තිඉෙැම යත  ැමව ඇ මි ෙතම ර් 
වකුම ි ි ෙන ෙල. ෙංම්ත අදහාං්ෙය  ම ත ංා ඔහ 
වසම  ැම ර  ළ්ඉම ෙරේහ වමම උනංස  ඳත   
ඇ  ළත අහතන ළකව .  

ෙතත ප ිෙෂමඳරයන  ෙ ෙරැ ඳ  ර් 
සෙෙ  ු ැ 

ළස්හාමැ  ෙංෙ යස්ල  තැම  වම වේෙබවාත 
ස්ැරම ෙන ෙඳමතන ෙතත ප ිෙෂමඳරයම 
ෙතෙව ත ඔපමෙය ජනාzසාත  පාි නා ෙන ර් ඳපෙද 
ඥා ම  සකනසල ළස් ඳතසා සෙම  අඑමක ැ ඇව.  

ජනාzසාත ෙතඑෙතම ංඬා තකහඳෙ  ු ැ 



 

86 

වහාඳැ ම ෙව ්ත ංඬ නකතම ම ෙව ්ත ජනාzසාත 
ෙරේහ ර   සක්ම  අඑමක ැ ඇව. ෙැ අදහාං් වම 
වකතවම අව් වළා ඇ  ෙසෙනංස ෙංම්ෙතම සහන 
ර  ැ.  

නයත ඇ   ළ්ා ව මම ර යහ  වසමම ංඬ නවමම 
වහාඳ ෙනමම ංකඬම වංන ැ. ෙෙසම ඔහෙය අම ම 
රකමකතව පිළිත ඳතසා වහාඳ නවමම ංකඬෙමම 
ජනාzසාත රන්ෙය ෙලනනාත  ඳත ෙතය.  

�َِسااَ�نْا   -1
َ
نَا:ااقَاَلااَ�ْنهُااج ُاارَِضَااَمالٍِكاابِْنااأ

ْ
ل َِ ااج ِاارَُسولِااَمعَااَد َّ اَبلَمْهِااج ُااَص

ااوََسلّ َا ِبااَعَ
َ
َقْ�ِااَسمٍْفااأ

ْ
جاَوَ�نَااجل ْئً بَْرجِيم َااِِ ذَااجلّنَالمالَمْهِابَااِإلِ َِ

َ
أ اج ِاارَُسوُلاافَ

ا َّ ّدهُااَ�َقّدلَهُاابِبَْرجِيم َااوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص ََ نَااُُ ّااَو
ْ
ل َِ اَوِِبَْرجِيم ُااذَلَِكاا�َْع َااَبلَمْهِااَد

َعلَْتاابِنَْفِنهِااَ�ُودُا َْ ااج ِاارَُسولِااَ�مْنَاافَ َّ ُااَ�َقاَلاارَْذِرفَانِااوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص
َ
اَ�دْ ُاال

نَْتااَ�ْنهُااج ُاارَِضَااَبوٍْفاا�ْنُااجلرّْحَِنا
َ
ةٌاابِّ�َاااَبْوٍفااج�ْنَاايَااَ�َقاَلااج ِاارَُسوَلاايَااَوأ ارَْحَ

ْ�دََعَاااُُ ّا
َ
َرىاأ ِْ

ُ
ااَ�َقاَلاابِأ َّ َعْ�َاابِنّااوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص

ْ
اارَْ َمعُااجل َُ

ْ
َقل
ْ
َْزنُااَوجل ااَُ

َ
اَوَ

ااُقوُلا�َا
ّ
ِّنَاايَْرَضااَماابَِ الََدْحُزونُونَاابِبَْرجِيم ُاايَاابِِفَرجقَِكااَوِِنّااَر

අනස් ළනඑ මාලි (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම වසම 
තාිවා ර්න හය.  

අප නග (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) ්මාඉම 
සමහ අබ ෙසයල් අද-රයම ෙතව ීෙැය. ඔහ (නග 
්මාඉමෙය පත) ළඉාහ ත ංනා තපා වත අැ වැ. 
අදහාං්ෙය ෙවැාඉම ළඉාහ ත ෙවන ඔහත සඳ ඔහෙය 
ිති රඝාඉැ ර ං. ළම ඳිත අප ේමාඉම ෙතව 
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පවසෙැය. ළඉාහ ෙය රතමැ සකෙහමම ඳකත ඉ. 
අදහාං්ෙය ෙවැාඉමෙය නුස් ර   සහමන  වැ. ෙව  
අන ි ් ං්මාම ළනඑ අපල් (්ිැදහාහ අමහ) ් මාඉම 
ෙමෙසම ඳතසා ස ැං.  

අදහාං්ෙය ෙවැාඉ , ඔළ න? ෙව  ේමාෙඉෙ ළනඑ 
අපල්, සකළකවමම ෙමැ ෙසෙනංසය. 

ඳිත නකතව ත්ි ර   සක්ැ. ඳිත ෙමෙසම පරා  
ර ං.  

නුස් ර   සහය. ංනතව වකෙතය. අඳෙය ඳ්මාධඳ  
වෙප ැ  ඳත තන නු මස අප ෙන ඳතසමෙනය. ළඉාහ  
සකළකවම අප ඔළෙය ෙතම  ම වකන  ි ෙතය.   
  (මහාාැ: ලංාව ංා යස්ල )  

2-  
نّاابِْنااج ِااَ�دْ ِااَ�نْا

َ
ّااَجْعَفٍرارضاج ابنادااأ ِِ ااجّل َّ َِااوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص ْمَا

َ
اآَلااأ

نْااثََالثًااَجْعَفرٍا
َ
�ِمَُا ْااأ

ْ
رَااُُ ّاايَأ

َ
ا"ا:َ�َقاَلاااُي ْاأ

َ
اا�َدُْكوجاَ ِخااَعَ

َ
َْومِاا�َْع َااأ

ْ
ا:قَاَلااُُ ّاا"جل

ِخاابَِ�ااِلااجْدُبوج"
َ
اافَِجءَاا"أ نّاابِنَ

َ
فُْرخٌااَتَ

َ
َّالَقااِلااجْدُبوج"اَ�َقاَلااأ

ْ
َمَرهُاا"جل

َ
افََحلََقاافَأ

ا)أِرجهاجبوادجوداوجلَنائ.ا(رُُءوَسنَا

අන දහාං් ළනඑ ජඃලි (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉම 
වසම තාිවා ර්න හය.  

සකළකවමම නග (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) 
්මාඉම ජඃලි (්ිැදහාහ අමහ) ්මාඉමෙය 
 තකසැම ෙතව  න ්නි ෙන ඳකමඉ ඔපන   ි 



 

88 

තමන  ළප ය ඳිත ඔපම ෙතව ඳකමිැං. ඳිත ෙමෙසම 
පරා  ර ං. 

අ ම ඳි ඔළ මාෙය සෙංෙන්ැා ෙරේහ ෙන ංඬමන.   

වතන  ් ත ෙමෙසම න පරා  ර ං. මා ෙතඑෙතම මාෙය 
සෙංෙන්ැාෙය නැතන  පාි නා ර්මන.  ඳිත ේමා 
ෙතව අඳත ෙවමතා වතෙතැ. අඳ(ෙය හස ෙරස්) නැ  
ඳක ල (ෙය යද අත ෙය ඳත න ෙහෙම) ෙමම (අපද  ) 
 ගඉ. ෙව  ේමාෙඉෙ මා ෙතව ර්ඉතුමෙැන 
රකිතා ෙවන ෙමනකය ඳකතවං. ඳිත ඔහ  අඉ රෙ මැ. 
ඔහ අඳෙය හසෙරස්   වුෙලැ. (මහාාැ: අබ නාිත 
නසාස) 

ّااَ�ْنُهاَ�نْااج ُاارَِضَاابناجلطا اُ�َدرَاااَ�نْا -3 ِِ ااجّل َّ اقَاَلااوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص
َدمُّتا

ْ
ا)همافقابلم(َبلَمِْهاا�ِمحَاابَِدااَ�ْبِهِااِفااُ�َعّذُ ااجل

නග (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) ්මාඉම පරා  
ර  ළත උමි ළනඑ රතවාන (්ිැදහාහ අමහ) 
්මාඉම වසම තාිවා ර්න හය.  

මයැවැි, ථ ෙරේහ තකහඳෙමම රනි හ ෙතනනාත  
ඳත තමෙමැ.   (මහාාැ: ලංාව ංා 
යස්ල )  

 

8- රනි ස ්ාන ළකංක නකනම 
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රනි ස් ාන ළකංක නකනෙ  ු ැ 

යස්ල තැ රනි ස් ාන ළකංක න මෙම අ්යු ්නි 
යද ර් ව ම .  

ඳ යතකමන අතසම  නැ පිළි සහඳත  තම ථ 
ෙරේහ අතබානැ ෙැ ය  තම මැ ී ැ ඇතවපමෙවම 
ඳාපමි හළා වකුම.  

ෙනතකමන මැ ීැ ඇතවපම ෙතඑෙතම සමාත ංා 
රැඉාත අැකන සෙෙමම ඔපන  පාි නා  තෙමම 
ඔපමත ෙවෞ්තැ  හි  තම. ෙමමීම ඔපම ස්   
ඳත ෙත . ඔපම ජත්ම අව් ස ැ ය ඔපමත ළකංක නකර 
වමාව්්ත ර ය්  තම ් ිම ඔපම ස්   ඳත ි තාි 
ෙමමම ෙමහය න ඔපම ස්   ඳත ෙත .  

්මතකමන රනි ස් ාන ළකංක නකර රවමාඑවව ර්එ 
හකබ ිමනාති ජතමාන  තෙමම ැංඳව අෙපිෂා 
 තම ංා නසද උඳැා වකුම. 

රනි ස් ාන ළකංක නකනෙ  ු ැ 

රනි ස් ාන ළකංක නකනම පවම ඳාි තැ  ිමනාං්ත . 
ෙැ ම්ඉැ ංා අතසම  නැ සහඳත ර්ය.  

රනි ස් ාන ළකංක නකනෙමම අඳ  ඳාපමි උඳෙනසි 
හකෙන. ෙෙමමම ඔපම ෙරේහ සහා  ඳකත ම ත 
ඔපන  පාි නා  තම ත ංක  ෙතය. නයත ඔපමෙවම 
(ම පමෙවම) පාි නා  තම ෙංෙ ඔපමෙවම 
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අ තෙතධැ අෙපිෂා  තම ෙංෙ ඔපමෙය රනි ස ්ාන 
තහ පහ  ඳස් තහ ඳාවශතබ ිාතැ අෙපිෂා  තම ෙංෙ 
ෙන ර  ය් වංන  නුැ. ෙ  සැදහ ්ිි ෙංතත 
අදහාං්  රෙත  වකලෙ  මාබමැමැ.  

ِبااَ�نْا
َ
ااُيَر�َْرةَااأ اَ�نُْه اجُ  اقَاَلاَرِضَ ااج ِاارَُسوُلااقَاَلا: َّ اوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص

ذَنُْتا"
ْ
ااجْساَأ ِّ نْااَر

َ
ْساَْغِفرَااأ

َ
ّ�ااأ

ُ
ذَنْاافَلَ ْااِأل

ْ
ذَ�ُْاهُااِلاايَأ

ْ
نْااَوجْساَأ

َ
ُزورَااأ

َ
ِذنَاااَ�ْبَيَااأ

َ
"اِلاافَأ

ا)أِرجهامنل (

අදහාං්ෙය ෙවැාඉම (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) 
පරා  ර  ළත අබ හේය්ා (්ිැදහාහ අමහ) 
්මාඉම වසම තාිවා ර්න හය.   

මම මාෙය මත ෙතඑෙතම සමාත අැකයම  මාෙය 
ඳ්මාධඳ ෙවම අතස් ඳක්ෙතම. නයත ඔහ 
ෙන  මෙමැ. ඇැෙය රනි ස් ානැ ළකංක නකනම  
අතස් ඳක්ෙතම. ෙව  ඔහ ම  අතස්  මෙමැ. 
 (මහාාැ: යස්ල ) 

 

රාුො ු රස් සස් ාන බගරග දගකහු නීී 

රාමවාතම රනි ස් ාන ළකංක නකනම මංා ඳාඳැමෙවම 
ෙර . රාමවාතම රනි ස් ාන ළකංක නකනම ි ි 
ෙන ෙල. නයත රාමවාති රනි ස් ානැ ළකංක නකනෙ  
අ්යිම ෙව ්ත ථ අසලම වමම  තෙ  අතස් ාති 
හකලෙෙ න  ෙහ ෙන පවස රනි තා ම  සහා  
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ඳකත ම න ඔපම ෙතඑෙතම පාි නා  තම න 
ිමනාං්ත . 

ِبااَ�نْا
َ
اجُ اَ�ْنهُااُيَر�َْرةَااأ نّاارَِضَ

َ
ااج ِاارَُسوَلااأ َّ اّوجَرجِتازَاالََعنَااوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص

ُقدُورِا
ْ
ا)أِرجهاجلتمذياوجبناماجه(اجل

 

රනි ස් ාන ළකංක න න රාමවාතම  අදහාං්ෙය 
ෙවැාඉම (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) ්මාඉම 
 ාඳ ර් ඇ  ළත අබ හේය්ා (්ිැදහාහ අමහ) ් මා 
වසම තාිවා ර්න හය.   (මහාාැ:  ිමය, 
ළනඑ මාජා) 

රනි ස් ාන ළකංක නකනෙ  ්මැ 

රනි ස් ාන ළකංක න මන  ැන අැ තිව ංව් .  

1- මැ ීැ ඇතවම ෙතඑෙතම අදහාං්ෙවම 
පාි නා  තම ඔපම ෙතඑෙතම සමාත අැකන 
සෙම ඔපමෙය වතතතැ ළහා ඳාපමි හළා 
වකුම ඳ්මාමව  නැ සහඳත ර් වකුම. 

ෙමැ රවමාඑවව ර  රනි ස් ාන ළකංක 
නකනෙ  ්මැය. ෙමහ නසද ප ලහ ඳාපමි 
පිඳකයමි ැන රැු අමවිවවැ. 

2- වමම ෙතඑෙතම ංා ෙසි අැ ෙතඑෙතම රනි 
ස් ානෙය ස  ෙැ මස්ෙනැ  තපා ැංඳත ැකය 
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සවමම අදහාං්ෙවම පාි නා  තම. ෙමැ 
පිනද සංවව ගතඅත ්ැාත . 

3- ‘ැා! අදහාං,් ෙමම පතවහැාෙය උඳරා්ෙැම 
ඔෙළම ළදහා ස ම‘ ැකය මැ ීැ ඇතවමෙය 
රබා්ෙැම අදහාං්ෙවම උනල ඳක ම. ෙමැ 
වංන  ් ැාත . ් ිි ෙංතත අදහාං ් රෙත  
වකලෙ  මාබමැ .  

4- අදහාං්ෙවම ෙන අැකන ‘අෙංෙ! අදහාං්ෙය 
නගත්ැ, අදහාං්ෙය ත්ත්ැ, අෙංෙ! ම ස, 
ැඑෙතම රමමනඉැ ර්මම රනි 
තා මෙවම පාි නා ර් සෙම. ෙමැ ්ිි 
අිළි ෙංතත නකඩ රෙත   තම . ෙංම්ත 
රතේන අදහාං් ෙන තන නකයම අැකන ස මෙම 
න ඔහ රෙත  ර  අෙැන ළත  ඳත තන ළකව .  

රනි ස් ානැ උඳෙනස් ඳාප  හළා වමනා ස් ානැ .   
ෙළකවම ෙහ වස ් ස  ම වද තක  ළකවම ඳංම ඳත් 
 තම තක  අහිර්ඉැ  තෙ  ර ය් ස   තම ි ි 
ෙන ෙතය. 

රනි ස් ාන ළකංක න න අතස් ාෙල ඳකතසැ ය් නු 

ااجلّنَالمُا  .١ ِِااَعَ ْي
َ
يَارِااأ ُّ ُدْؤِمِن�َااِمنْااج

ْ
ُدْنلِِد�َااجل

ْ
اج ُااَو�َرَْح ُااَوجل

ُدْناَْقِ ِم�َا
ْ
ِر�نَااِمّنااجل ِِ

ْ
أ ُدْناَ

ْ
ااَوجل اءَاانْابِااَوِِنّ ُُ ْااج ُااََ الََالِحُقونَاابِ
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අසසසොඅ අො අරස ූ දීාද ණනල අඃණනු  ල-
අසස ලු  ී්රඅලොහල අසසෙකදලන ණුනා  ල-

අසසෙඃලාන,  ිුනා ිුිා අලොහ දදු 
ෙොකිු 

ෙතැම : යඃමම තැම ංා යස්ල  තැම අ්වම ි 
 තකසැ , ඔළ ෙරේහ  ාම ැ ංා සමානානැ අත 
ෙලතා! අඳ අවවම ෙඳ් ීැපම ත ඳිත ැමන  
ස මනම ත අදහාං් රැඉා ර්තතා! අදහාං ්අ මව 
ර ා න  සකළකවමම අපන ඔළ සමහ ස ළමබ තමනම 
ෙතය.    (මහාාැ: යස්ල ) 

 

ُُ ْااجلّنَالمُا  .2 ُاااءَاََاابِنْااَوِِنّااُمْؤِمِن�َااقَْومٍااَدجرَااَبلَمْ َّ ُُ ْااج ِحُقونَاابِ
َ
َ 

අසසසොඅ අහෙයදු දාෂ රාණු අඃණනු  ිුනා 
ිුිා අලොහ දදු ොකිු 

ෙතැම : ෙතත ව ්තාසතමව  තකසැම තන ඔළ  
අදහාං්ෙය  ාම ැ ංා සමානානැ අත ෙලතා! අදහාං් 
අ මව ර ා න  සකළකවමම අපන ඔළ සමහ ස ළමබ 
තමනම ෙතය.   (මහාාැ: යස්ල ) 

ُُ ْاالّنَالمُاج -٣ َِااَبلَْم ْي
َ
يَارِااأ ُّ ُدْؤِمِن�َااِمنْااج

ْ
ُدْنلِِد�َااجل

ْ
ااَوجل اءَاابِنْااَوِِنّ اََ

ُلاالََالِحُقونَااج ُا
َ
ْسأ
َ
َااج َااأ

َ
ُُ ْاال َعاِ�مَةَااَولَ

ْ
اجل
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අසසසොඅ අහෙයදු අරසෙූ දීාද ණනල අඃණනන  ල 
අසස ලු  ිුනා ිුිා අලොහ ෙොකිු 

අසසඅාලොර ෙනා  ෙදඅල මුීා 

ෙතැම : යඃමම තැම ංා යස්ල  තැම අ්වම ි 
 තකසැ , ඔළ ෙරේහ  ාම ැ ංා සමානානැ අත 
ෙලතා! අදහාං් අ මව ර ා න  සකළකවමම අපන ඔළ 
සමහ ස ළමබ තමනම ෙතය. අඳ  න ඔළ  න ි තැ හළා 
ෙනන ෙමම මම අදහාං්ෙවම ඳවම.  (මහාාැ: 
යස්ල ) 

රවමාඑවව ර්එ හකබ ි මනාං්ත ජතමාන ර්එ පිස 
වෙ ර ෙර රරා්ැ ම න වතත වෙ ර වතත 
රරා්ැ ම න පාි නා ර්මන. අඳ  ංා ඔළ  ැංඳත 
අතසානැි අදහාං්ෙවම අප අැකන ස මෙනය. 

රනි අව් ඳාතංම ඳකහි වමම  තෙ  
ු ැ 

යස්ල  ත්ෙැන රනි අව් ඳාතංම ෙන මක ත වමම 
 තම ිමනාං්ත . ෙංම්ත ෙහ ැ ංතිාතැ ළසම්් 
 තමි ංා මැීැ යස්ල  තැම  වැ තමි ත ෙැ . 

ඳාතංම වකහවැ ෙන ංක  නකඩ උෂ්ඉතතැ ංා නාැර 
රු තකද තක  ෙලනනා ෙවන ෙනන ළාබරැි ඇතන  
ංක් ෙෙසම රනි අව් ඳාතංම ඳකහි වමම  තම පිනද 
සංවවැ. රනි ස් ානෙය රනි  ෙන මක   ම ිාවෙය 
ඳාතංම ඳකහි වමම  තම ි ිැ.  
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මැීැපන  පාි නා  තෙ  ු ැ   

මැීැපමෙවම අැකන සෙම ඔපමෙවම උනල ඳක ම 
අත මවාතම සප්න ෙමම ළදහා සෙම ඔපම ෙතව වම 
 ර ළ වඳත  තම නග තැම ංා නකංකමැමෙය රනි 
ස් ාන ංා ෙසි අැෙය රනි ස් ාන ත ා වමම  තම 
රනි ස් ාන ළ වෙය ස්ම රකඳ  තම ථතා මස්ෙනැම 
ෙහස වකුම ෙමතක  සැදහිම අදහාං්  රෙත  
වකලම . ෙමෙහස ර ය් ර්මනම  අදහාං්  ්ැ 
වනාන  ර්ය.  

1- උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය. 

ِكْااَمنْاا�ُابِنّهُا
ِْ ُ َّنةَااَبلَْمهِااج ُااَحّرمَااَ�َق ْاابِا ِاا�

ْ
َوجهُااجل

ْ
الِِد�َااَوَمااجّلارُااَوَمأ ّّ اِمنْاالِل

نَْصارٍا
َ
اأ

සකළකවමම රතේන අදහාං්  රෙත  රෙ ම න ඔහ  
අදහාං් ස්තිවැ වංන  ර් ඇව. ඔහෙය නතාවකන 
( ්ා)ීමනැ. වතන අඳ්ාබ රැතම  උනල 
ර්මනමෙවම  සෙතන නකව.  (අද-නිරම 5:72) 

2- උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය. 

اقِِقااَوَمنْا ََ ُ ُاارَبَّ�َااَماا�َْع ِااِمنْااجلّرُسوَلاا�
َ
ُاَ ىال

ْ
ْ�َااَو�َتّدِعْااجل ِِااََ ُدْؤِمِن�َااَسبِم

ْ
ِااجل

ّ
اَماانَُول

ا
ّ
اَمِصً�جاوََساَءْتااَجَاّن َااَونُْصلِهِاارََو�

වමම  ැංමහ ඳකංක ල ි තායම ඳිත ් වද ත්ැාෙවම 
රතේන ෙතම   ැමෙම න වතන ව ්තාසතමවයමෙය 
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මාිවෙැම ෙව ් ි මාිවැි පිඳ මෙම න ඔහ 
පුඳාමම ස  ෙම මාිවෙයම ඔහත අප අව ංක් 
නමමෙනය. වතන ඔහත  ්ැ  ඇ්  ර්තමෙනය. 
නතාවකම අ්වම ෙැ  ෂ්  වැ.    (අද-
නිරම 4:115) 

الَْتا -3 اج ُاَ�ْنَاااقَ َةاَرِضَ ََ ِ ااقَاَلارَُسوُلاج ِا:اَ�ْناَع� َّ اوََسلّ َااَبلَْمهِااج ُااَص

ياَمَرِضهِااِفا ِ
ّ
َُاودَااج ُاالََعنَاا:لَْ اَ�ُقْ اِمنْهُااجَ

ْ
َُذوجاَوجّلَصارَىاجل

ّ
اُ�دُورَااجُ

نْبِمَائِِا ْا
َ
ً جاأ ِْ ااقَالَْتااَمْن

َ
اجَْناّ�ّاَخَذااذَلَِكااَولَْوَ ِشَ ُِ اجّنُها َ�ْ ََ هُا بِْرزَاَ�ْبَ

ُ
أ

ً جا ِْ  )مافقابلمه(َمْن

රළෂා (්ිැදහාහ අමංා) ්මැ වසම ෙමෙසම නමතා 
ස ය 

අදහාං්ෙය ෙවැාඉම (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) 
්මාඉම ෙරිම නකත ස ැ ෙන ංක ත ේෙවා්්ත 
ස ැ ය යෙනලතම ංා  ්එතම  අදහාං්  ාඳ ර්තතා 
ඔපම ඔපමෙය නග තැමෙය රනි ස ්ාන ෙතතස් ාන 
ෙහස වතෙවෙැ ැකය ඳකතවං. ඇැ වත ් ත ෙෙසම 
ෙන   න  ඔපහ ේමාෙය මු ත  ෙංි ර්මන  
 ගඉ. ෙෙසම මසේනැි ෙහස වකුම ේමාෙඉෙ ගැ  
ඳත ිංකය ඳකතිතාැ.    (මහාාැ: ලංාව ංා 
යස්ල ) 

ෙතත රෙත රයමෙය රනි ස් ාන ළකංක 
නකනෙ  ු ැ 
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ඔතනනි තඑ පිස ඳමඉි යස්ල  ෙන තන රනි 
ස් ාන ළකංක නකනම  ංක ැ. නයත ඔහ  පාි නා  තම 
ඔහ ෙතඑෙතම සමාත අැකයම තක  ර ය්  තම ි ි 
ෙන ෙල. 

මැ ීැ ඳි මැීැපම සමහ වමම ර්න නු 

�ََساَ�ْنا
َ
ااج ِاارَُسوُلااقَاَلا:االٍِكارضاج ابنهاقالمَاا�ْنَااأ َّ ايَتْدَعُااوََسلّ َااَبلَمْهِااج ُااَص
َدمَّتا

ْ
ْيلُهُاايَتْدَُعهُااَوجِح ٌااَمَعهُااَو�َدَْقااجُْنَانِااَ�َ�ِْجعُااثََالثَةٌااجل

َ
ُااأ

ُ
اَ�َ�ِْجعُااَوَ�َدلُهُااَوَمال

ْيلُهُا
َ
ُااأ

ُ
ا)مافقابلمه(َ�َدلُُهااَو�َدَْقااَوَمال

 

අදහාං්ෙය ෙවැාඉම (සදහදහාහ අෙහයහ තසදහ ) 
පරා  ර  ළත අනස් ළනඑ මාලි (්ිැදහාහ අමහ) 
්මාඉම වසම තාිවා ර්න හය 

මයැවැ ෙංතත මැ ීැ ඇතවා සමහ රැු ්නි 
අඑවමනැ ර්එ හකෙන. ෙව  රැු ෙනරි නකතව 
ංකත ෙමෙමැ. ඔහ සමව ෙි රැඉි ඳමඉි ළ ව ත 
ඳත . ඔහ සමහ ඔහෙය ඳපහ ඔහෙය ස ඳත ඔහ ර  
්ැාතම අඑවමනැ ර් . නයත ඔහෙය ඳපහ ංා 
ඔහෙය ස ඳත නකතව ංකත ෙඑ ඇව. ඔහෙය ්ැාතම 
ඳමඉි ළ ව ෙල.     
 (මහාාැ: ලංාව ංා යස්ල ) 

මැ ීැ ඇතවම ෙතඑෙතම නසද ෙවන 
ෙනන ැ  ්ැාති ළ වඳත  තෙ  ු ැ 
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යස්ල  ත්ෙැන ජතත පත න මැ ීැ න ෂතරත ෙඳමතා 
 ම  මාත ්  ංක් ඔහ ෙතඑෙතම වතත යස්ල  
ත්ෙැන   ස  නසහි ළ වඳත  තම  ෙන ංකර. 
ෙන  ඔහ ෙතඑෙතම පාි නා  තම ඔහ  සමාත අැකයම 
ඔහ ෙතව අ තාිැැ   ඳිත අව ඳි ි ංද ංා උ ්ා 
zසරාත උඳතාසැ ළු  තම තක  නු ෂතරං්ත අඑමව ර් 
ඇව. නලැ  ම ිම ෙවමතා නිරම ඳා්ාැනැ 
 තම  සහස්තා ඔපන  ැමි හළා ය මැ ීැ 
ඇතවපන  ැංඳව සකහ ම ළස්හා  උවමතා ෙන  ම 
ගතඅත ් ැාත . ෙැ රනි ස් ානෙය පත න ළම ළකංක්ත 
පත න ෙර ංා සමානැ.  

උතවතව් අදහාං් ෙමෙසම පරා  ර්ය.  

مَْحَذرِا
ْ
ينَاافَل ِ

ّ
ْمِرهِااَ�نْااُ�َالُِفونَااجَ

َ
نْااأ

َ
وْاافِاَْنةٌاارُِصمدَُا ْااأ

َ
ِل ٌااَبَذجٌ اايُِصمدَُا ْااأ

َ
اأ

ෙළකවම ඔහෙය  ෙැෙවැ  වැතබත ර ය  ්ර්මනම 
තන ඔපන  තමසනැි ඇ   ම පිළිත ෙංෙ ෙලනුැ 
නඬතමි ඇ   ම පිළිත පෙල   ෙතතතා!  (අද-
නිරම 24:63) 

 

 


