
1 
 

 

මුසලිම් නික විනඹ වහ ඹවඳළළත්භ  

] සිංවර – Sinhala –    سنىايل ]

 

 

 

ෂයිවස. මුවම්භද් බින් හලිවස ල්-මුනජ්ජිද් 

 

 

 

 

 

 

2013 - 1434 

 

 

 



2 
 

 

 آداب ابليت وأخاكمه
 «باللغة السنىايلة » 

 

 

 حممد صالح املنجد

 

ماور رمدين : ثرمجة
 

 

 

 

2013 - 1434 

 

 



3 
 

මුසලිම් නික විනඹ වහ ඹව ඳළළත්භ 

සිඹලු ඳ් සයලංහ ල්රහවස තුයි. ලහන්තිඹ වහ භහදහනඹ ල්රහවසෂේ 

දත මුවම්භද් ල්රල්රහහු ෂරයිහි ල්රම් තුභහණන් ආතුළු දළවළමි 

සිඹලු ෂදනහ ෂත හිමි ෂේහ. 

තක්හ නම් බිඹඵළතිභත්කභට ඩහ ෂනත් ඹම් කිසිදු ක් සරිඹහක් 

තුළින් ෂවෝ විනඹක් තුළින් ෂවෝ නික රංකහයඹ, භිෘද්ධිඹ රඵහ 

ගත ෂනොවළක. ෆභ නිකභ ෂරොකු, කුඩහ, පිරිමි, කහන්තහ, ඹන 

ෆභ හභහජික හභහජිකහක්භ ල්රහවසෂේ නිෂඹෝගඹන් රට 

නත ක් සරිඹහ කශ යුතුයි. එභගින් හර්ථක දිවි ඳළළත්භක් ගත 

කයන්නටත්, නිළසිඹන් දවභ තුශ කටයුතු කයන්නටත් ඈවල් නු 

ආත. 

ද ෂඵොෂවෝ මුසලිම්රු තභන්ෂේ නිළස අයක්හ කය ගළනීභටත් 

එහි රංකහයඹ ඳත්හ ගළනීභටත් එහි භිෘද්ධිඹ ඊෂදහත් 

ෂනොෂඹකුත් කටයුතුර නියත ෂති. ඔවුන් ඒ වහ ඊත්හව දයණ 

භවය දෆ ඈසරහභඹට නුකර වු ද තත් භවය දෆ ඈසරහභඹට 

ම්පූර්ණෂඹන් ඳටවළනි න්ෂන්ඹ. 

මුසලිම්රු ලෂඹන් පි නුගභනඹ යුත්ෂත් ල්රහවස වහ ඔහුෂේ 

දතඹහණන් ඳට ෂඳන්හ දී ආති භඟ ඳභණඹ. මිථසඹහ භත නුගභනඹ 

කිරීභ, භන්ත්ය ගුරුකම් කිරීභ ඹනහදිෂඹන් ද ල්රහවසට අෂද්ල තඵන 

දළයින් ද, ඔහු විසින් නුභත ෂනොකශ, ෂයිතහන්ෂේ භහර්ගෂේ 

කටයුතු කිරීෂභන් ද ළශකිඹ යුතුඹ.  

එඵළවින් මුසලිම්රුන් තභ නිට භිෘද්ධිඹ රඵහ ගත වළකි, 

ෂයිතහන්ෂේ වහනිෂඹන් අයක්හ විඹ වළකි, ව නි රංකහයභත් 

කිරීභට සුදුසු ක් සරිඹහභහර්ගඹන් භවයක් ඈදිරිඳත් කිරීභට ෂේක්හ 

කයමි. ඒ නු, ෂයිවස. මුවම්භද් බින් හලිවස ල්-මුනජ්ජිද් ඹන ඹ 
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විසින් ංසකයණඹ කයන රද නික විනඹ වහ එහි පිළිඳළදිඹ යුතු 

නීතිරීති ඹන භළයින් යහබි ඵසින් ලිඹවුනු ෂඳොත් පිංචඹ ඊපුටහ ගනිමින් 

ල්රහවසෂේ භිභතඹ ඳරිදි ඔඵ ත ෂභභ කුඩහ ෂඳොත් පිංචඹ තඵමි. 

ෂභහි ඹම් ඩුඳහඩුක් ෂවෝ තඳසුවීභක් ෂවෝ සිදුවී ආත්නම් එඹ භහ 

විසින් සිදුවකි. ෂභහි ඹම් ඳ් සයෂඹෝජනඹක් ෂවෝ ටිනහකභක් ඔඵ 

දකින්ෂන් නම්, ඒ සිඹල්ෂරහි ඳ් සයලංහ ල්රහවසට ඳභණක් තුඹ.  

ල්-වම්දු ලිල්රහවස 

 

ඳරිර්තක 
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1. ෂදොයල් හ දළමීභ, නින්දට ඹෆභට ෂඳය 

ගින්දය නිහ දළමීභ, බහජන හ තළබීභ වහ දරුන් 

ෂගයින් ඵළවළය ඹෆෂභන් ළශළක්වීභ. 

නබි ල්රල්රහහු ෂරයිහි ල්රම් තුභහණන් ඳ් සයකහල කශ ඵට 

වන් ජහබිර් යළිඹල්රහහු න්හු තුභහණන් විසින් හර්තහ කයන රද 

වදීඹක් බුවහරි මුසලිම් ඹන ග් සයන්ථර ෂභෂේ වන් ෂේ. 

                 

              

               

    

ZZයහත් සරිඹ අයම්බ න විට ඔඵරහෂේ දරුන් (නිෂේ) යහ 

ගන්න. එභ ෂේරහන්හි ෂයිතහන් විසිය ඹන්ෂන්ඹ. ඈහ 
ෂේරහෂන් ෂවෝයහක් ගත ව විට ඔවුන් නිදවස කයන්න. ඔඵෂේ 
ෂදොයටු හ දභන්න. ල්රහවසෂේ නහභඹ සිහිඳත් කයන්න. ඔඵෂේ 
ඳවන් නිහ දභන්න ල්රහවසෂේ නහභඹ සිහිඳත් කයන්න. ඔඵෂේ 
බහජන හ තඵන්න. ල්රහවසෂේ නහභඹ සිහිඳත් කයන්න. එභ 
(අයණ) භත කිසික් වයවට තළබ ද කම් නළත. මුසලිම් හි වන් 
වදීඹක “බහජනඹ හ දභන්න.“ ඹයි වන් වී ආත. 

බුවහරි ග් සයන්ථෂේ වන් තත් වදීඹක් ෂභෂේඹ. 
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ඔඵරහ බහජන හ දභන්න. ජර භල්ෂරහි කට ඵළ දභන්න. 

ෂදොයල් හ දභන්න. ඈහ ෂේරහෂහි ඔඵරහෂේ දරුන් 

(එළිභවෂන් ගළසීෂභන්) ශක්හ ගන්න. ළඵළවින්භ ( එභ 

ෂේරහෂහි) විසිරී ඹහභ වහ ගළසීභ ජින් තු න්ෂන්ඹ. නින්දට ඹන 

විට ඳවන් නිහ දභන්න. භවය විටක මීෂඹකු (ඳවන් තිය ආද ෂගොස 

(නිහ වහ) නිළසිඹන් ගිනිඵත් කශ වළක. 

බුවහරි වහ මුසලිම් ඹන ග් සයන්ථර වන් තත් වදීඹක් ෂභෂේඹ. 

        

ඔඵරහ නින්දට ඹන විට, ඔඵරහෂේ නිළසර ගින්දය (දළල්ෂන්නට) 

ඈඩ ෂනොතඵන්න. 

බුවහරි වහ මුසලිම්හි වන් බ මහ (යළිඹල්රහහු න්හු) තුභහ විසින් 

හර්තහ කශ වදීඹක් ෂභෂේඹ. 

             

              

එක් රැඹක භදීනහෂේ නික්, එහි නිළසිඹන් භග ගිනි ඵත්විඹ. 

ඔවුන්ට ත් ව ෂභභ විඳත නබි තුභහණන් ට දන්නු රළබීඹ. එවිට 

එතුභහෂණෝ ෂභෂේ ඳ් සයකහල කශව. 

“ළඵළවින්භ ෂභභ ගින්න, එඹ නුමරහෂේ තුයහඹ. නුමරහ නින්දට 

ඹන්ෂනහු නම්. නුමරහෂගන් ඇත්න ඳරිදි නුමරහ එඹ නිහ දභන්න.“  

සුනන් බු දහවද් හි වන් වදීඹක් ෂභෂේඹ. 
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දක් මීෂඹක් ආවිෂරන ඳවන් තියඹක් ආද ෂගන ෂගොස නබි 

තුභහණන් සුන්ෂගන සිටි ආතිරිල්ර භතට දළමීඹ. (එයින්) දිර්වම් 

කහසිඹක තයම්ව ඳ් සයභහණඹක් පිළිසසී ගිෂේඹ. එවිට නබි 

ල්රල්රහහු ෂරයිහි ල්රම් තුභහෂණෝ “නුමරහ නින්දට ඹන්ෂන් 

නම්. නුමරහෂේ ඳවන් නිහ දභන්න. ළඵළවින්භ ෂයිතහන් 

ෂභඹහකහයෂඹන් ෂඳනී සිට නුමරහ පුළුසහ දභනු ආත.“  

ජහබිර් ( යළිඹල්රහහු න්හු) තුභහණන් විසින් හර්තහ කශ වදීඹක් 

මුසලිම් හි ෂභෂේ වන් වී ආත. 

            

         

 

නුමරහෂේ ෂහෂී නම් ෂගොවිඳෂල් තුන් ද, නුමරහෂේ දරුන් ද, හිරු 

යට ෂගොස ෂවසභතුල් ඈහ නම් යහත් සරි ඳුය ඳළතය ඹන ෂතක් 

(එළිභවෂන්) ෂනොඹන්න. ළඵළවින්භ ෂයිතහන් හිරු යට ෂගොස 

යහත් සරි ඳුය ඳළතිෂයන ෂතක් ව කහරෂේ පිටන්ෂන්ඹ.  

ඈභහම් නවි තුභහණන් ෂභභ වදීඹ විග් සයව කය ආත්ෂත් ෂභෂේඹ. 

ල්-ෂහෂී ඹනු ඔටු, ග, එළු වහ ෂම් වළය ෂසු තුන් ළනි අර්ථික 

ම්ඳත් වහ ම්ඵන්ධ සිඹල දෆඹ. ල්-ෂහෂී ඹනු ෂහෂිඹහ නම් 

දෂනහි ඵහු චනඹයි. එනම්, ේඹහේත වී ඹහභ ඹන ර්ථඹ ෂගන 
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ෂදන්ෂන්ඹ. ෂභභ තුන්ට ෂභභ චනඹ ෂඹොදහ ආත්ෂත් ඊන් 

භවෂඳොෂශොෂේ ේඹහේත ජීත් න ෂවයිනි.  

ෂවසභතුල් ඈහ ඹනු ඈහ ෂේරහෂහි න්ධකහයඹයි. එහි කළුයයි. 

භවය විේයවකයින් ෂභඹ යහත් සරිෂේ ඊදහ, එහි ඳුෂර් අයම්බඹ 

ඹනුෂන් ද ඳහ ආත. තත් භවරුන්ෂේ භතඹ න්ෂන් ෂභඹ 

භේරිබ් වහ ඈහ රහතඹ තය ව කහරඹ ඹන්නත් ඈහ රහතඹ වහ 

ළුඹභ ඊදහ තය ව කහරඹ ඹන්නත් ෂේ. 

ඈබ්නු දකීක් ල්-ඉද් නම් විද්තහ ඳහ සිටිනුෂේ, “ෂභභ 

නිෂඹෝගඹන් නිහර්ඹ කරුණු ෂනොන තය ෂම්හ තභන්ෂේ 

යමුණු නු ෂනස න්ෂන්ඹ. ඒහයින් භවයක් සුන්නහවස නම් 

තත්ත්ෂේ ඳතී. එනම් ෆභ ෂභොෂවොතකභ බිසමි ඳළසීභ. තත් 

භවයක් සුන්නහවස වහ භඟෂඳන්වීභක් ලෂඹන් ඳතී. ඊදහවයණඹක් 

ලෂඹන්, ෂයිතහන් ළසී ආති ෂදොයල් විෘත ෂනොකයන ඵළවින් 

අයක්හ ඊෂදහ ෂදොයල් හ දළමීභ. ෂභහි දී ෂබෞතික ලෂඹන් 

අයක්හ රළෂඵනහත් ෂභන්භ ෂයිතහන්ෂේ ගළසීෂභන් අයක්හ 

ද රළෂඵන්ෂන්ඹ. ජර භළුර කට ඵළ තළබීභ වහ බහජන හ තළබීභ 

ද එෂරඹභඹ.  

තදුයටත් එතුභහ ෂභෂේ ඳ් සයකහල කය සිටියි. එනම්, 

ෂදොයල් හ දළමීෂම් නිෂඹෝගඹ නහහි එහි අධ්ඹහත්මික ඹවඳත 

ෂභන්භ ෂොය තුයන්ෂගන්, කරවකහරීන්ෂගන් ජීවිත, ෂද්ඳර, 

අයක්හ කය ගළනීභ ළනි ෂරෞකික ඹවඳත ද ආත්ෂත්ඹ. 

විෂලේෂඹන්භ ෂයිතහන්ෂගන් අයක්හ ද රළෂඵනු ආත. 

ෂම් කහරඹ තුශ දරුන් එළිභවෂන් ෂනොඹන ෂභන් ව නිෂඹෝගඹ 

කය ආත්ෂත්, යහත් සරිඹ නපුරු ඵරෂේගඹන් ඒකයහශී වීභට සුදුසුභ 

ෂේරහ ඵළවිනි. යහත් සරිඹ අයම්බෂේ ෂයිතහනුන් විසිරී ඹන විට 
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ඊන්ෂගන් ආතින්නහ ව වහනිඹ දරුන් ෂකෂයහි ඵරඳහ ඔවුන් බිඹට 

ඳතන්නට සථහ ආති ෂවයිනි.  

එෂභන්භ බහජන හ තළබීභ ද ඈතහ ළදගත් කරුණක් ෂයි. ෂභකර 

විලහර බහජනඹ ෂර ළශෂකන්ෂන් ශීතකයණඹයි. අවහය ඵඳුන් 

හ ෂනොතළබත් ඒහ ශීතකයණෂේ දභහ එඹ හ දළමීභ එභ නීතිඹට 

දහශ න්ෂන්ඹ. ෂම් නු ල්රහවසෂේ නහභඹ සිහිඳත් කයමින් එඹ 

ළසිඹ යුතුයි. 

   

2. නිට ආතුල්න විට බිසමි ඳහ ආතුල්වීභ. 

මුවම්භද් ල්රල්රහහු ෂරයිහි ල්රම් තුභහණන් ඳ් සයකහල කශ 

ඵට ජහබිර් ( යළිඹල්රහහු න්හු) තුභහ විසින් හර්තහ කශ වදීඹක් 

මුසලිම් හි ෂභෂේ වන් ෂේ.  

              

              

          

මිනිෂක් තභ නිට ආතුලු න විට, ඔහු ආතුලු න සථහෂේ 

ව ඔහුෂේ අවහය ගන්නහ සථහෂේ ල්රහවස සිහිඳත් කයන්ෂන් 

නම්, ෂයිතහන් (තභ ගයින් භතහ ද) නුමරහට නහතළන් නළත. 

යහත් සරි අවහයඹ ද නළත ඹළයි ඳයි. ආතුලු න සථහෂේ දී 

ල්රහවසෂේ නහභඹ සිහිඳත් ෂනොකයමින් ෂකෂනක් ආතුලු න්ෂන් 

නම්, ෂයිතහන්, නුමරහට යහත් සරී නහතළන රළබී ආතළයි ඳයි. 

අවහය ගන්නහ සථහෂේ ල්රහවස සිහිඳත් ෂනොකෂශේ නම් 
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ෂයිතහන් නුමරහට යහත් සරි නහතළන ද යහත් සරී අවහය ද රළබී ආතළයි 

ඳයි. 

නිට ආතුළු න විට බිසමි ඳළසීභ, රහ ඈරහව ඈල්රල්රහහු ළනි 

දන් තුළින් ල්රහවස සිහිඳත් කිරීභ ළදගත් ෂේ. 

භහලික් ඈබ්නු ල්-සරී යළිඹල්රහහු න්හු තුභහණන් විසින් හර්තහ 

කයන වදීඹක් බ දහවද් හි ෂභෂේ වන් ෂේ. 

              

           

මිනිෂක් තභ නිට පිවින විට ඔහු “ල්රහහුම්භ ඈන්නී සලක 

වඃයියල් භේරජි  වඃයියල් භවඃයජි බිසමිල්රහහි රජ්නහ 

බිසමිල්රහහි වඃයජ්නහ රල්රහහි යබ්බිනහ තක්කල්නහ.“ ඹනුෂන් 

ඳහ, ඈන් නතුරු නිෂේ ඹට රහම් ඳළසිඹ යුතුයි. 

ෂත්රුභ: ඹහ ල්රහවස, පිවිෂන සථහනෂේ ඹවඳත ද පිටන 

සථහනෂේ ඹවඳත ද භභ ඔෂඵන් ඳතමි. පි ල්රහවසෂේ නහභෂඹන් 

පිවිසුෂනමු. ල්රහවසෂේ නහභෂඹන් පිටත් ඹන්ෂනමු. ඳෂේ 

ඳයභහධිඳති ෂකෂයහි සිඹල්ර පි බහය කෂශමු. ඹළයි  ඳහ නතුරු 

නිෂේ ඹට රහම් ඳළසිඹ යුතුයි. 

 

3. නිට ආතුල්න විට කට පිරිසිදු කිරීභ 

න් සිඹල්රටභ ෂඳය නිට ආතුල න විට දත් භළද පිරිසිදු කිරීභ 

ඈතහ ළදගත් න්ෂන්ඹ.  

අයිහ යළිඹල්රහහු න්වහ තුමිඹ විසින් හර්තහ කශ වදීඹක් මුසලිම් 

හි ෂභෂේ වන් ෂේ. 
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නබි ල්රල්රහහු ෂරයිහි ල්රම් තුභහණන් තභ නිට ආතුළු 

න විට කට පිරිසිදු කිරීභට ඳටන් ගනී. 

 

4. නිෂහි රහතඹ ඈටු කිරීභ. 

ඈබ්නු ඊභර් යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ විසින් හර්තහ කශ වදී  

              

 

නුමරහෂේ නිළසහි රහතඹ ඈටු කයන්න. ඒහ ෂොෂවොන් ඵට 

ඳත්කය ෂනොගන්නළයි ල්රහවසෂේ ධර්භ ¥තඹහණන් ඳ් සයකහල කශව.  

ජහබිර් යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ විසින් හර්තහ කශ වදීඹක් මුසලිම්හි 

ෂභෂේ වන් ෂේ. 

නුමරහෂගන් ෂකෂනකු භසජිදෂේ රහතඹ ඈටු කෂශේ නම්, එභ 

රහතෂේ ෂකොටක් තභ නිෂහි ඈටු කයත්හ. තභ නිෂේ තභන් 

කයන රහතඹ ෂවේතුෂන් ල්රහවස ඹවඳත තඵන්ෂන්ඹ.   

5. නිෂහි රඳයහමු ෂවෝ ේයතිභහ ළනි ඹභක් 

තළබීෂභන් ළශකිඹ යුතුයි. 

බ තල්වහ යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ විසින්, හර්තහ කශ වදීඹක් 

බුවහරි මුසලිම් හි ෂභෂේ වන් ෂේ. 
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“ළඵළවින්භ කය නිෂහි රඳයහමු ආත්ෂත් ද එන් නිට 

භරක්රු ආතුළු ෂනොන්ෂන්ඹළ“යි නබි ල්රල්රහහු ෂරයිහි 

ල්රම් තුභහණන් ඳ් සයකහල කෂශේඹ.  

බුවහරි හි වන් තත් වදීඹක, ේයලිරුහ තිෂඵන නිෂසරට ද 

ආතුළු ෂනොන ඵ වන් වී ආත. 

බ හුෂයයියහ යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ විසින් හර්ථහ කශ වදීඹක් 

මුසලිම්හි ෂභෂේ වන් ෂේ. 

          

“කය නික ේයතිභහක් ෂවෝ පින්තයඹක් තිෂඵන්ෂන් ද එන් 

නිකට භරක්රු ආතුළු ෂනොන්ෂන්ඹ ඹළයි නබි ල්රල්රහහු 

ෂරයිහි ල්රම් තුභහණන් ඳ් සයකහල කශව. 

අයිහ යළිඹල්රහහු න්වහ තුමිඹ වහ ඈබ්නු ඊභර් තුභහ හර්තහ කශ 

ෂභළනිභ වදීස ෂඵොෂවෝභඹක් බුවහරි හි වන් ආත. ෂභභ 

වදීසලින් දහයණඹ කයන භවය කරුණු ඳවත ඈදිරිඳත් 

කයන්ෂනමු. 

 භහජෂේ ඳ් සයසිද්ධ ඹෂේ පින්තරු, භංගර පින්තරු, 

නහඹකයින්ෂේ පින්තරු, මුතුන්මිත්තන්ෂේ පින්තරු ළනි දෆ 

එල්රහ තළබීෂභන් ළශකිඹ යුතුයි. එඹ භතක ටවනක් ෂර 

එල්රහ තිබුන ද තවනම් න්ෂන්ඹ. 

 ආතිරිලි වහ ෂකොට්ට ඊයර එෂේ රඳ ෂඹදීභ ද සුදුසු 

ෂනොන්ෂන්ඹ. ෘත්තීභඹ කටයුත්තක් වහ ෂඹොදහ ආත්නම් 
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එඹ යදක් ෂනොන්ෂන්ඹ. විඹළි අවහය, කිරි ඳළකට්ටුෂහි 

ෂඹොදහ ආති පින්තය, ෂශ දළන්වීම් ඹටතට න්තර්ගත 

න්ෂන්ඹ. එෂභන්භ ඹම් කිසි ලසඹතහඹක් වහ ෂවෝ 

ඵරකීරීභක් නිහ බහවිතහ කශ වළක.  

 ත් වමින් කස කයන රද ත් පිළිරු. ෂම්හ 

ඳරිවයණඹ කිරීභට නුභත නළත. ෂයික් බින් ඵහස 

තුභහණන් ෂභඹ කරුණු තුනක් ඹටෂත් තවනම් කය ආත. 

o නහසතිඹ.   

o තද එහි (3D) වළඩරුකින් යුත් වමින් හදන රද 

පිළිරුක් තිබීභ. 

o තද භවය ජනඹහ ඒහෂඹහි ගුණහංග වහ වළසිරීභ 

නුගභනඹ කිරීභට ෂඳශඹීභ. 

 

ෂභභ පින්තරු වහ ේයතිභහර ළරකිල්රට බහජනඹ නුෂේ  

ඒහෂඹහි මුහුණුඹ. ෂම් නිහ ඈබ්නු බ්ඵහස යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ 

ෂභෂේ ඳළසුෂේඹ. හි ආති පිළිරුක් තිෂබ් නම්, ඒහෂඹහි හි 

ඈත් කශ විට ඒහ රඳඹක් ෂනොන්ෂන්ඹ.)  

 

6. නිෂහි සුනඛඹන් ගළසීභට ඈඩ ෂනොතළබීභ වහ 

ඔවුන් ආති කිරීෂභන් ළශකීභ. 

 
බ තල්වහ යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ හර්තහ කශ වදීඹක් ෂභෂේ 

හර්තහ ෂේ. 
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කය නික ඵල්රන් ෂවෝ ේයතිභහ තිෂබ් ද එභ නිට භරක්රුන් 

ආතුළු ෂනොන්ෂන්ඹ.  

ඈබ්නු ඊභර් තුභහ ද ෂම් යුරින්භ හර්තහක් ඈදිරිඳත් කය ආත. 

මුසලිම් හි වන් බ හුෂයයියහ තුභහ හර්තහ කශ වදීඹක කය 

නික ඵල්රන් ෂවෝ සීනු තිෂබ් ද එභ නිට භරක්රුන් ආතුළු 

ෂනොන්ෂන් ඹළයි වන් වී ආත.  

බ හුෂයයියහ වහ ඈබ්නු ඊභර් තුභහ ඹන ඹ විසින් හර්තහ කශ 

වදීඹක, කෂයකු ගහ අයක්හට, ගභනට ෂවෝ දඩඹභට පුහුණු 

කයන රද සුනඛයින් වළය ෂනත් සුනඛයින් ආති කයන්ෂන් ද ෆභ 

දිනකභ ඔහුෂේ ඳ් සයතිපර කීයහත් ෂදකක ඳ් සයභහණඹකින් ඩු 

න්ෂන්ඹ.  

කීයහත් ඹනු එක් දිනක තභන් රඵන්නහ ව කුල් තුරින් නිඹමිත 

කුල් ඳ් සයභහණඹකි. භවය විට එඹ කුල් විසක් විඹ වළකිඹ. 

එෂේ ෂනොභළති නම් විසි වතයක් විඹ වළකිඹ. එෂේ ද ෂනොභළති නම් 

ෂම් වළය ෂනත් ඳ් සයභහණඹක් ද විඹ වළකිඹ. ෂකෂේ ෂතත් ෆභ 

දිනකභ ඔහුෂේ කුල් ඩු න්ෂන්ඹ.  

ෂභහි කීයහත් ඹනුෂන් වන් නුෂේ ජනහහzක වන් කීයහත් 

ඳ් සයභහණඹ ඹළයි ද, ඒ ෂදකභ එක වහ භහන ඹළයි ද වන් වී ආති 

නමුත් ජනහහzක් ම්ඵන්ධෂඹන් ළශක විට එඹ භහිභඹන්ෂගන් 

යුත් කටයුත්තක් නිහ ඒ නු එඹ ති භවත් ඵත්, ෂභහි දී දඬුම් 

රළබිඹ වළකි යදක් නිහ ද භහිභඹන්ෂගන් යුත් කටයුත්තක් නිහ ද 

එඹ ෂසු දෆට ඩහ ති විලහර ඵ වන් ෂේ.  

ෂභහි දී භභ ඳ් සයකහල කය සිටිනුෂේ ජනහහක කීයහත් ඹනු භවහ 

කන්දක් ෂවෝ ඊවද් කන්ද ෂවෝ ඊවද් කන්දට ඩහ විලහර එකක් න 

ඵයි. 
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වදීසර වන් ඳරිදි රඵහ ගත වළකි ඳහඩභ. 

1. සුනකයින් ආති කිරීෂම් තවනභ. 

2. සීනු නහද කිරීෂම් තවනභ: නිට විකය ආති සීනු ෂභඹට දහශ 

ෂනොන තය එඹ නිළසිඹන්ෂේ ලසඹතහ වහ විකය ආත්තකි. 

එෂභන්භ දුයකතන, හවන වහ බහවිතහ කය ආති ංඥහ වහ 

අයක්ක සීනු ද ෂභඹට දහශ ෂනොන්ෂන්ඹ.  

3. කිසිදු ත්ඹලසඹ ෂවේතුකින් ෂතොය සුනඛයින් ආති දළඩි 

කිරීෂභන් ඳ තු කුල් ක් සයභක් සයභෂඹන් නළති වී ඹන්ෂන්ඹ. 

එෂභන්භ ජනහහzක විවිධ කටයුතු රට වබහගී වීභ ෂවෝ ඈන් 

භවය කටයුතු රට ඳභණක් වබහගී වීභ තුළින් වබහගී වීභ නු 

කුල්ර තයහතියම් පිහිටනු ආත. 

4. කිසිදු ත්ඹලසඹතහඹකින් ෂතොය සුනඛයින් ආති දළඩි කිරීභ 

කුෂසයඹට එනම් ෂද් ඳ් සයතික්ෂේඳඹට භහන න්ෂන්ඹ. 

7. කුරුඹක් ෂවෝ කුරු ශකුණු ආති දෆ 

නිෂහි තඵහ ගළනීෂභන් ළශකීභ. 

අයිහ යළිඹල්රහහු න්වහ තුමිඹ විසින් හර්තහ කයන රද වදීඹක් 

බුවහරිහි ෂභෂේ වන් වී ආත. 
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නබි ල්රල්රහහු ෂරයිහි ල්රම් තුභහණන් කුරු හිත කිසික් 

තභ නිෂහි දුටු විට එඹ විනහල කය ෂනොදභහ ත වළරිෂේ නළත. 
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8. ෂකොටි වම් ළනි කළරෆ තුන්ෂේ වම් එල්රහ 

තළබීෂභන් ෂවෝ එඹ ආතිරිලි ලෂඹන් බහවිතහ 

කිරීෂභන් ෂවෝ ඒහ භත හඩි වී ගභන් කිරීෂභන් 

ළශකීභ. 

ෂම් පිලිඵ වදීස ෂඵොෂවෝභඹක් වන් ආත. ඒහ තුරින් ල්-

මික්දහද් බින් භඃදී කරීබ් තුභහණන් විසින් හර්තහ කශ වදීඹ ෂභෂේඹ. 

න තුන්ෂේ වම් බහවිතහ කිරීෂභන් වහ ඒ භත සුන් ෂගන ඹහෂභන් 

නබි ල්රල්රහහු ෂරයිහි ල්රම් තුභහණන් ළශළක්වව. 

මරහල් සයඹ: වසභද්, බ දහවද්, න්-නහඉ.  

මුඅවිඹහ යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ විසින් හර්තහ කශ වදීඹක් 

ෂභෂේඹ. ෂකොටි වම් පිළිඵ එනම් එහි භත සුන් ෂගන හඩිවීභ 

තවනම් කෂශේඹ. තත් දනක නුමරහ මුගටි ෂවෝ ෂකොටි වම් භත 

ෂවෝ සුන්ෂගන ගභන් ෂනොකයනු. මරහල් සයඹ වසභද්, බ දහවද්. 

බ හුෂයයියහ යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ හර්තහ කශ වදීඹක් ෂභෂේඹ. 

කය තළනක ෂකොටිවම් ආත්ෂත් ද එහි භරක්රුන් මිත් සයකම් 

ෂනොඳත්න්ෂන්ඹ. මරහල් සයඹ බ දහවද් 

බ භලීවස යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ හර්තහ කශ වදීඹක් ෂභෂේඹ. 

න තුන්ෂේ වම් ඳරිවයනෂඹන් නබිතුභහෂණෝ ළශළක්වව. 

මරහල් සයඹ තිර්මිදි, බ දහවද්  

ලී යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ හර්තහ කශ වදීඹක් ෂභෂේඹ. 

ල්රහවසෂේ දතඹහෂණෝ මුගටි වම් ඳරිවයනඹ කිරීෂභන් ද ඒ භත 

සුනa ගළනීෂභන් ද ඒ භත හඩිවී ගභන් කිරීෂභන් ද ළශළක්වව. 

තද ෂකොටි වම් ඳරිවයණඹ කිරීෂභන් ද ඒ භත සුන් ගළනීෂභන් ද ඒ 
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භත හඩි වී ගභන් කිරීෂභන් ද ළශළක්වව. මරහල ් සයඹ බ්දුර් 

යසහක්, ත්-තවහවි ඹන ඹ විසිනි. 

ෂභභ වදීස එකතුෂන් ෂකොටිවම් බහවිතඹ කිසිදු ළකඹකින් ෂතොය 

ම්පූර්ණෂඹන් තවනම් ඵ ඳළවළදිලි න්ෂන්ඹ. ෂම් පිළිඵ බ 

හුෂයයියහ වහ මික්දහද් යළිඹල්රහහු න්හුභහ ඹන ඹෂේ වදීස 

ඳ් සයභහණත් න්ෂන්ඹ. එෂභන්භ බිත්ති රංකහයඹ කිරීභට ඒහ 

එල්රහ තළබීභ ද සුදුසු ෂනොන්ෂන්ඹ.  

ෂකොටිවම් ඊඳෂඹෝගි කිරීභ වහ ඒ භත හඩිවී ගභන් කිරීභ තවනම් 

කිරීභට ෂවේතු.  

ඈබ්නු කේයුම් වහ ෂලේේක් බින් ඵහස යහිභහුමුල්රහවස ඳන ඳරිදි එභ 

තුන් ශග ආති නපුරු ගුණහංගඹන් මිනිසුන්ට ද ඵරඳහන ඵළවිනි. 

එෂභන්භ ෂම්හ ඳදම් කිරීෂභන් පිරිසිදු ෂනොන ඵද වන් වී ආත. 

ෂභඹ ත්ඹඹක් වු ද ෂභහි තවනභට ෂවේතුක් ෂනොන්ෂන්ඹ. 

තත් තළනක ෂම් තුශ වංකහයඹ ඳතින ඵ වන් වී ආත. 

එෂභන්භ බ හුෂයයියහ යළිඹල්රහහු න්වහු තුභහෂේ වදීෂේ වන් 

න ඳරිදි භරක්රුන් දුයස වීභට ෂභඹ කහයණඹක් න්ෂන්ඹ. 

ෂඳොදුෂේ ල් තුන්ෂේ වම් පිළිඵ නීතිඹ ද ෂභභ නීතිඹභඹ. ෂම් 

ගළන වන් ව වදීස කිහිඳඹක් ද ආත්ෂත්ඹ.   

9. ංගීත බහණ්ඩ නිෂේ තඵහ ගළනීභ වහ ඒහ 

බහවිතහ කිරීෂභන් ළශකීභ. ෂම්හ සිඹල්ර තවනම් 

කයන රද දෆඹ. එෂභන්භ භන විකෘති කයන දෆ 

බහවිතහ කිරීභ ද තවනම්ඹ. 

ෂම්හ තුරින් ංෂද්ලන භහධ්ඹඹක් ලෂඹන් ල්රහවස දහඹහද කශ 

දුයකථනඹ ඊඳෂඹෝගි කිරිභ පිළිඵ දහනඹ ෂඹොමු කශ යුතුයි. 
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ෂභයින් ඳ් සයෂඹෝජනඹ රඵන්ෂන් නම් එඹ විලහර බහේඹඹකි. එඹ 

ඹවඳත් ෂදඹකට බහවිතහ කයන්ෂන් නම් ෂවෝ එයින් ආතින ඹම් 

ඹවඳත් ඳ් සයතිවිඳහක පිළිඵ ෂනොරකහ වරින්ෂන් නම් විනහලඹට 

ඳත් න්ෂන්ඹ. භවරු, භවසයම් ජ්නබී ඹන ඈසරහමීඹ සීභහන් 

පිළිඵ ෂඵෝධඹකින් ෂතොය දුයකතනෂඹන් කතහ කයති. ඒ 

වහ පිළිතුරු ද ෂදති. ෂභඹ ඳළවළදිලි යදකි. වළකි ෆභ 

ෂභොෂවොතකභ, රළෂඵන දුයකථන ආභතුභට පිළිතුරු දීෂම් ගකීභ 

ඳළරී ආත්ෂත් ළඩිහිටි පිරිමි ඳහර්ලඹටඹ. රඵන ආභතුම්රට 

පිරිමින් සිටිඹ දී කහන්තහන් පිළිතුරු දීභ සුදුසු ඹළයි කි ෂනොවළක. 

ෂභභ කරුණු පිරිමින් තු ගකීභකි. තභ ඳවුර අයක්හ කිරීභ, 

ඔවුන් පිළිඵ නිතය දිෂඹන් සිටීභ, අගමික ඳරියඹක් ෂගොඩ 

නළගීභ ඔවුන් තු ගකීභකි. 

10. ළසිකිලි, කළසිකිලි බහවිතහ කයන සථහ 

න්හි කිබ්රහ ෂදට මුහුණ ඳෆෂභන් වහ ඳසුඳ 

රෆෂභන් ළශකීභ. 

බ ේයූබ් යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ විසින් හර්තහ කශ වදීඹක් 

ෂභෂේඹ. නුමරහ කළසිකිලි ලසඹතහ වහ ඹන්ෂන් නම්. කිබ්රහ 

දිහට ෂනොවළෂයනු. තද එඹට පිටුඳරහ ෂනොසිටිනු. එෂවත් 

ඵටහිය දිහට ෂවෝ නළෂගනහිය දිහට ෂවෝ වළරී සිටිනු. ෂභන් 

හර්තහක් බ හුෂයයියහ තුභහ වහ ල්භහන් ෂහරිසි යළිඹල්රහහු 

න්හුභහ ඹන ඹ විසින් හර්තහ කශ වදීඹක් මුසලිම්හි වන් වී 

ආත.  

ෂම් ම්ඵන්ධෂඹන් ඵහුතය භතඹ නුෂේ ෂගොඩනළගිල්රක් තුශ වහ 

එළිභවනක් තය ෂනක් ඳතින ඵයි. ෂගොඩනළගිල්රක තභ 

කළසිකිලි ලසඹතහ ඈටු කිරීෂම් දී කිබ්රහ දිහට මුහුණ රෆභ ෂවෝ 
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ඳසුඳ රෆභ යදක් ෂනොන තය එළිභවනක ෂභෂේ කටයුතු කිරීභ 

සුදුසු කහර්ඹඹක් ෂනොන්ෂන්ඹ. එෂවත් ෂගොඩනළගිල්රක ඳහ එෂේ 

කිබ්රහ දිහට මුහුණ රෆෂභන් ෂවෝ ඳසුඳ රෆෂභන් ළශකී සිටීභ 

ෂඹෝේඹෂේ. ෂයිහුල් ඈසරහම් වහ ඈබ්නු කේයූම් ඹන විද්තුන් 

ඳහ සිටින්ෂන් ෂඳොදුෂේ ෂභඹ තවනම් ඵයි. නමුත් බින් ඵහස 

තුභහෂේ භතඹ නුෂේ ෂගොඩනළගිල්රක ඳහ ෂභෂේ සිදු කිරීෂභන් 

ළශකීභ ඊතුම් ඵයි. එෂභන්භ ෂයික් ඊෂතයිමීන්ෂේ භතඹ 

ෂගොඩනළගිල්රක මුහුණ රෆභ වහ ඳසුඳ රෆභ තය ෂනක් ඳතින 

ඵයි. එතුභහ තදුයටත් දහයණඹ කයනුෂේ බුවහරි වහ මුසලිම් ඹන 

ග් සයන්ථර වන් ඈබ්නු ඊභර් යළිඹල්රහහු න්හු තුභහෂේ වදීඹ 

නු එහි දී කිබ්රහට මුහුණ රෆභ තවනම් ඵත් ඳසුඳ රෆභ යදක් 

ෂනොන ඵත්ඹ. 

11 යන් රිදී බහණ්ඩ බහවිතෂඹන් ළශකී සිටීභ 

අවහය ඳහන ගළනීෂභහි ෂභන්භ වුළු ගළනීභ ළනි කටයුතු වහ යන් 

යදී බහණ්ඩ බහවිතහ කිරීභ තවනම් ෂේ. බුවහරි ව මුසලිම් හි වන් 

ඊම්මු රභහ ( යළිඹල්රහහු න්වහ) තුමිඹ හර්තහ කශ වදීඹක් 

ෂභෂේඹ. රිදී බහජනර ඳහනඹ කයන්නහ, ඔහු තභ කු පුයහ 

ගනුෂේ නියෂේ ගින්ෂනන්ඹ. මුසලිම් හි මීට භතය, යන් බහජන 

ඹනුෂන් ද අවහය ගළනීභ ඹනුෂන් ද වන් වී ආත. එනම් 

කෂයකු යන් ෂවෝ රිදී බහජනර අවහය ඳහන ගන්ෂන් ද ඔහුෂේ කු 

පුයහ ගනුෂේ ගින්ෂනනි ඹන්නයි.  

තත් වදීඹක හර්තහ නුෂේ ෂභෂේඹ. ළඵළවින්භ ෂම්හ 

ෂභෂරොෂහි (ෂද් ඳ් සයතික්ෂේපිතවුන්ට) ඔවුනට රළෂඵන දෆඹ 

නුමරහට ඳයෂරොෂහි ආත. 
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12. නිකට පිවිෂන්නහ නිළසිඹන්ෂගන් ය 

ඳළතීභ 

බ මහ යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ ඳ් සයකහල කශ වදීඹක් මුසලිම් 

ග් සයන්ථෂේ වන් න්ෂන් ෂභෂේඹ. යඹ ඳළතීභ හය තුනකි. 

ඔඵට ය දුන්ෂන් නම් - එඹ පිළිගනු. එෂේ ෂනොභළතිනම්, අඳසු 

වළරී එනු. තුන්යක් ය ඳළතුහයින් ඳසු නළත නළතත් ය 

ඈල්රහ සිටීභ ෂනොසුදුසුඹ. එඹ නිළසිඹන් සීරුතහඹට ඳත් කයන 

ඵළවිනි. ඹම් කිසි ෂවේතුක් භත ඔෂබ් ඳළමිණීභ ඔවුන් දළන සිටිඹ ද, 

ඔඵට එහි පිවිසීභට ය ෂනොදීභට ෂවේතු තිබිඹ වළක. ඔවුන් දළන 

ෂවෝ ෂනොදළන සිටිඹත් තුන්යක් ය ඳළතීභ ඈතහ ළදගත් 

න්ෂන්ඹ. ඔවුන් අඳසු වළරී ඹන ෂභන් ඳළසු විට නළතත් ය 

ඳළතීභ තවනම්ඹ. ඊත්තරීතය ල්රහවස ල්-කුර්අනෂේ ෂභෂේ 

ඳයි.  

නුමරහ අඳසු වළරී ඹනුයි නුමරහට ඳනු රළබුෂේ නම් නුමරහ අඳසු 

වළරී ඹනු. එඹ නුමරහට ඈතහ පිවිතුරුඹ. නුමරහ කයමින් සිටි දෆ 

පිළිඵ ඔහු ර්ඥහනීඹ.  ල්-කුර්අන් 24 : 28 

නිෂේ ඹට ආභතිෂභන් ෂවෝ ෂදොයට තට්ටු කිරීෂභන් ෂවෝ සීනු 

නහද කිරීෂභන් ෂවෝ යඹ ඳළතිඹ වළකිඹ.  

මීඳ ඥහතීන්ට ෂවෝ නිළසිඹන්ෂගන් ආතෂභකු ආතෂභකුට ය 

ඳළතීෂම් ක් සයභඹ ල්රහවස ල්-කුර්අනෂේ ෂභෂේ වන් කයයි. 

විලසහ කශවුනි, නුමරහෂේ දකුණත් යිතිකයගත් ඹ ද නුමරහ 

තුරින් ළඩිවිඹට ෂනොඳළමිණි ඹ ද  (නිට ආතුලවීභට) තුන් යක් 

නුමරහෂගන් ය රඵහගත යුතුඹ. (එනම්) ෂජ්ර් රහත ඹට ෂඳය ද 

භධ්ඹවසන ( ඊණුසුභ ෂවේතු ෂකොටෂගන) නුමරහ නුමරහෂේ සත් සය 
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ඊනහ දභන ෂේරහන්හි ද ඈහ රහතෂඹන් ඳසු ද, ෂභඹ (සත් සය 

ඊනහ දභන) ෂේරහ නුමරහෂේ ෂඳෞද්ගලික සථහ තුනඹ. එයින් 

ඳසු (ය නළති වමුවීභ) නුමරහට ද ඔවුනට ද යදක් නළත. (එඹ) 

නුමරහෂගන් ආතළභකුෂගන් ආතළභකු රින් ය වමුන ඹ නිහඹ. 

ෂභෂරඹ, ල්රහවස නුමරහට අඹහත් (දන්) ඳළවළදිලි කයනුෂේ. 

ල්රහවස ර්ඥඹ. ර් ඳ් සයහඥඹ. ල්-කුර්අන් 24 : 58. 

නිෂේ ෂභෂවකරුන් වහ ෂඵෝධන ඹෂේ ඳසුන දරුන් ෂභභ 

ෂේරහන්හි යඹකින් ෂතොය ආතුල් වීෂභන් ළශකී සිටින ෂභන් 

ණ කයනු රළෂබ්.  

ළඩිවිඹට ඳත්ව ඹ, ඔවුන් ෆභ ෂභොෂවොතකභ ය ඈල්රහ සිටිඹ 

යුතුයි. තහ ඈබ්නු ඹහර් තුභහ විසින් හර්තහ කශ වදීඹක් භහලික් 

තුභහ ෂභෂේ ඳ් සයකහල කයයි.  

ල්රහවසෂේ දතඹහණනි! භෂේ භෂගන් ඳහ භභ ය ඳළතිඹ 

යුතුදළයි මිනිෂක් ල්රහවසෂේ දතඹහණන්ෂගන් විභසුෂේඹ. එවිට 

ල්රහවසෂේ දතඹහෂණෝ ආඹෂගන් ඔඵ ය ඳළතිඹ යුතු ඹළයි 

ඳ් සයකහල කශව. එවිට එභ මිනිහ භභ ආඹෂේ හත්තුකහයඹහ ෂමි 

ඹළයි ඳළසුෂේඹ. එවිට නබි තුභහෂණෝ ආඹෂගන් ඔඵ ය ඳළතිඹ 

යුතුයි. ආඹ ළයසුභක් ෂනොභළති සිටිනු දකින්නට ඔඵ 

කළභතින්ෂන්දළයි විභසුෂේඹ. එඹට ඔහු නළත ඹනු පිළිතුරු 

දුන්ෂන්ඹ. එෂේ නම් ආඹෂගන් ය ඳතන්නළයි ල්රහවසෂේ 

දතඹහණන් ඳළසුෂේඹ. 

13. ලසඹතහඹක් ෂනොභළති බිත්ති අයණඹ 

කිරීෂභන් ළශකීභ. 
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අයිහ යළිඹල්රහහු න්වහ තුමිඹ විසින් හර්තහ කශ වදීඹක් 

මුසලිම්හි ෂභෂේ වන් ෂේ. නබි ල්රල්රහහු ෂරයිහි ල්රම් 

තුභහණන් බිත්ති අයණඹක් දළක එඹ ඈයහ දභහ ෂභෂේ ඳ් සයකහල 

කෂශේඹ. ළඵළවින්භ ල්රහවස ගල් වහ භළටි අයණඹ කිරීභට ඳට 

ණ කෂශේ නළත.  

ධික ඊසණෂඹන් වහ ධික සීතෂරන් අයක්හවිභ පිණි එෂේ බිත්ති 

අයණඹ කිරීභට නුභළතිඹ ආතළයි බ මුවම්භද් තුභහ ඳ් සයකහල 

කෂශේඹ. එෂභන්භ රළලි බිත්ති ළනි හිඩළස ආති බිත්තිඹක්, 

ෂයද්දකින් අයණඹ කිරීභ යදක් නළත. ලසඹ ෂනොභළති තළන 

එෂේ අයණඹ කිරීභ නහසතිඹකි. භකහලීන විද්ෂතකු ව බින් ඵහස 

තුභහණන් ඳ් සයකහල කය සිටින්ෂන් එෂේ බිත්ති අයණඹ කිරීභ 

පිළිකුල් වගත ක් සරිඹහකි. ෂවේතු එඹ නහසතිඹකි. 

ලසඹතහඹක් ෂනොභළත්තකි. නමුත් ජෂනල් ෂවෝ ෂදොයල් එෂේ 

හ තළබීභ යදක් ෂනොන්ෂන්ඹ. 

14. අගන්තුකයින් වහ ලසඹ දෆ තඵහ ගළනීභ 

අගන්තුකයින් වහ ලසඹ ආදුම්, තුහ, ආ, ආතිරිලි ළනි දෆ 

සදහනම් කය තළබීභ යදක් ෂනොෂේ. එෂවත් ලසඹ ඳ් සයභහණඹට 

ඩහ තිරිකිත් ෂවෝ ඳෂත් ඹන යුරින් තඵහ ගළනීභ ෂනොසුදුසුඹ. 

නබි ල්රල්රහහු ෂරයිහි ල්රම් තුභහණන් ඳ් සයකහල කශ ඵ 

ජහබිර් යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ හර්තහ කශ වදීඹක් මුසලිම් හි ෂභෂේ 

වන් ෂේ. එක් නිදිඹවනක් මිනිෂකුට ද තත් නිදිඹවනක් 

සත් සරිඹකට ද ෂේ. තුන්ළන්න අගන්තුකඹහටඹ. සිේළන්න 

ෂයිතහන්ටඹ. 

15 අවහය ඳහනර නහසතිෂඹන් ළශකීභ. 
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ඊත්තරීතය ල්රහවස ල්-කුර්අන් 7  : 31 ළනි හක්ඹෂේ ෂභෂේ 

ඳ් සයකහල කයයි. නුමරහ නුබ කයන්න. තද ඳහනඹ කයන්න. 

නමුත් නහසති ෂනොකයන්න. ළඵළවින්භ ඔහු ( ල්රහවස) 

නහසතිකහයයින් ඳ් සරිඹ ෂනොකයන්ෂන්ඹ. 

එෂභන්භ ල්-කුර්අන් 17: 26, 27 ළනි හක්ඹඹන්හී ෂභෂේ වන් 

ෂයි. 

26. නුමෂේ මුදල් නලසඹ ෂර නහසති ෂනොකයන්න. 

27. නිඹත ලෂඹන්භ නහසතිකහයෂඹෝ ෂයිතහන්ෂේ ෂවෝදයෂඹෝ 

ෂති. ෂයිතහන් ඔහුෂේ යබ් (ඳයභහධිඳති)ට කෘතඥඹ. 

ල්රහවසෂේ දතඹහණන් ඳ් සයකහල කශ ඵට ම්ර් ඈබ්නු ෂුයිබ් 

යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ හර්තහ කශ වදීඹක් වසභද්, නහඉ, ඈබ්නු 

භහජහ වහ ෂනත් වදීස ග් සයන්ථර ෂභෂේ වන් ෂේ. නුමරහ එහි 

නහසතිඹ වහ අඩම්බයඹ මිල් සය ෂනොව දෆ නුබ කයන්න. ඳහනඹ 

කයන්න. ඳරිත්ඹහග කයන්න. තද ආ ඳශදින්න. 

නමුත් ද භහජෂේ ඈතිරි වී ඈත දභන විලහර ේයභහණෂේ අවහය, 

ඳහන කළලිකර ෂගොෂේ ෂවෝ කුණු කඩඹන් හී දකින්නට ආත. 

ෂභෂර අවහය ඈත දළමීභ ල්රහවසෂේ අශිර්හදඹට ඳවහ 

කිරීභකි. අශිර්හදඹට ඳවහ කිරීභක් ඹනු එඹ අශිර්හදඹ දුන් 

ල්රහවසට ඳවහ කිරීභකි. ධර්භ දතඹන්ෂේ නහඹක මුවම්භද් 

ල්රල්රහහු ෂරයිහි ල්රම් තුභහෂේ භඟ නුගභනඹ කිරීභ 

මුසලිම්රුන් ෂකෂයහි ඳළරුනු ගකීභකි. එතුභහෂණෝ ෂභෂේ 

ඳ් සයකහල කශව. “එක් ඹකුෂේ අවහයඹ ෂදෂදෂනකුට ඳ් සයභහණත් 

න්ෂන්ඹ. ෂදෂදෂනකුෂේ අවහයඹ සිේ ෂදෂනකුට ඳ් සයභහණත් 

න්ෂන්ඹ. සිේ ෂදෂනකුෂේ අවහයඹ ට ෂදෂනකුට ඳ් සයභහණත් 

න්ෂන්ඹ.“ මුසලිම්.  



25 
 

ෂකෂනක් පිඟහනඹට ෂඵදහ ගන්නහ අවහය, තභන්ට කෆ වළකි 

ඳ් සයභහණඹ විඹ යුතු තය, ඈතිරිවුෂේ නම් ඒහ කුණු කඩඹට ෂනොදභහ 

ශීතකයණඹක දභහ, තත් ෂේරකට ඊඳෂඹෝගි කිරීභට ෂවෝ 

කුගින්ෂනන් ෂඳෂශන ජනඹහ ෂොඹහ ඵරහ ඔවුනට අවහය ෂේරක් 

රඵහ දිඹ යුතුයි. ටික කහරඹක් තඵහ ගළනීභට ෂවෝ දුේඳත් ඹට 

ඳරිත්ඹහග කිරීභට ෂවෝ ෂනොවළකි සථහක තුන්ට වුද අවහය 

ලෂඹන් දිඹ යුතුයි. එඹ ද කශ ෂනොවළකි නම් ඒහ පිරිසිදු සථහනඹක 

දළමිඹ යුතුයි. (ෂභෂර බහවිතහ කිරීභට නම්, ෂකෂනක් තභ අවහයඹ 

කෆ යුත්ෂත් ෂකෂේදළයි සිතහ ගනු) 

16. ෂගොඩනළගිලි ඈදිකිරීෂභහි සීභහ ඈක්භහ 

ෂනොඹෆභ 

ඈභහම් බුවහරි තුභහ, බ හුෂයයියහ යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ දළන්වු  

වදීඹක් තභ හීහුල් බුවහරි නම් කෘතිෂඹහි ෂභෂේ හර්තහ කයයි. 

ත්යින් ඵරහගන්නහ එෂේයහ ෂගොඩනළගිලි තළනීෂභහි තයඟ ළදීභ 

න් ෂවෝයහෂහි ශකුණකි. ඹළයි නබි තුභහෂණෝ ඳ් සයකහල 

කෂශේඹ.  

ෂඳොදුෂේ ෂගොඩනළගිලි තළනීෂම් දී ආතින ඳ් සයතිවිඳහක පිළිඵ 

කබ්ඵහබ් යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ හර්තහ කශ වදීඹක් ෂභෂේ වන් 

ෂේ. මිනිෂකු ඳ ෂනුෂන් විඹදම් කයන දෆ වළය තභන් විඹදම් 

කයන ෂනකුත් සිඹල දෆ වහ ඳ් සයතිපර ෂදනු රඵන්ෂන්ඹ. 

මරහල් සයඹ වසභද්. ෂභභ වදීඹ ෂනත් චනලින් නස 

යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ හර්තහ කෂශේ ෂභෂේඹ. ෂගොඩ නළගිලි වහ 

කයන විඹදම් වළය එහි කිසිදු ඹවඳතක් නළත.  
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තඵයහනි ග් සයන්ථෂේ ෂභෂේ වන් ෂේ. ල්රහවස ගළත්ෂතකුට ඹම් 

ඹවඳකත් ෂේක්හ කෂශේ නම්, ඔහු ෂගොඩනළගිලි තනහ න් 

කයන ෂතක් එඹ රංකහය කය ෂඳන්න්ෂන්ඹ. 

බ දහවද්හි වන් බ ඵසර් ල්-න්හරි යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ 

විසින් හර්තහ කශ වදීඹක් ද ෂභඹට හෂේක්ෂිත දන්හ ආත. 

එනම්, ල්රහවස ඹම් ගළත්ෂතකුට ඹවඳතක් ෂේක්හ කෂශේ නම් 

ෂගොඩනළගිලි තළනීෂභහි ඔහුෂේ මුදල් විඹදම් කයන්ෂන්ඹ.  

දිනක් බ්දුල්රහවස ඈබ්නු ම්ර් ව ඈබ්නු අස යළිඹල්රහහු න්හු 

තුභහණන් බිත්තිඹක් ෂගොඩනගමින් සිටිඹදී ඒ ලින් නබි තුභහණන් 

ගභන් කෂශේඹ. එවිට එතුභහණන් ( ළඵෆ කරුණ නම්) ෂභඹට ඩහ 

පුදුභ වගතයි. ඹළයි ඳළසෂේඹ. 

 

17 නිෂහි ල්-කුර්අනඹ ඳහයහඹනහ කිරීභ 

නිෂහි ල්-කුර්අනඹ ඳහයහඹනහ කිරීභ භිෘද්ධිඹට වහ ෂයිතහන් 

පරහ වළරීභට හධක න්ෂන්ඹ. ෂම් පිළිඵ බ හුෂයයියහ 

යළිඹල්රහහු න්හු තුභහ හර්තහ කශ වදීඹක්, මුසලිම් හි ෂභෂේ 

වන් ෂේ. නුමරහෂේ නිෂස ෂොෂවොන් ඵට ඳත් කය ෂනොගන්න. 

කය නික සයතුල් ඵකයහ ඳහයහඹනහ කයනු රඵන්ෂන් ද එභ 

නිසින් ෂයිතහන් ඳරහ ඹන්ෂන්ඹ. 

ඈබ්නු ඊභර් යළිඹල්රහහු න්හු තුභහණන් විසින් හර්තහ කශ වදීඹක් 

ද ෂභෂේ වන් කයයි. නුමරහෂේ නිළසහි නුමරහ රහතඹන් ඈටු 

කයන්න. ඒහ ෂොෂවොන් ඵට ඳත් ෂනොකයන්න. ෂභභ 

වදීඹන්ෂගන් ඳළවළදිලි න්ෂන්, කබ්ර් නම් ෂොෂවොන් බිම් රහතඹ 

ඈටු කිරීභට සුදුසු සථහනඹක් ෂනොන ඵයි. එෂභන්භ කය නික 
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සුන්නත් රහතඹන් ඈටු ෂනොකයන්ෂන් ද, තද ල්-කුර්අනඹ 

ඳහයහඹනහ ෂනොකයන්ෂන් ද එළනි නිෂස සුහන භූභඹකට භහන 

කය ෂඳන්හ ආත. 

18. හද කිරීභට ෂඳය නිෂේ ළඟවී සිටින 

නහගඹහ භයහ දළමීෂභන් ළශකීභ. 
 
ඈබ්නු ඊභර් ( යළිඹල්රහහු න්හු) තුභහ හර්තහ කශ වදීඹක් බුවහරි 

මුසලිම්හි ෂභෂේ වන් ෂේ. 
 

නිෂේ ළඟවී සිටින නහගඹකු භයහ දළමීභ තවනම් කෂශේඹ. තත් 
හර්තහක ඊන් නිෂේ ජින්නුන් ඹළයි වන් වී ආත. ෂභයින් 
ෂඳන්හ ෂදන්ෂන් හද කිරීභට ෂඳය ව තත්ත් ඹයි. එෂේ නම් 
හද කිරීෂභන් ඳසු ඊන් භයහ දළමිඹ යුතුයි. 

ඉද් යළිඹල්රහහු න්හු තුභහණන් හර්තහ කශ වදීඹක් මුසලිම්හි 

ෂභෂේ වන් ෂයි. භදීනහවසෂේ ඈසරහභඹ ළශදගත් ජින්නුන් 

කණ්ඩහඹභක් වව. එඵළවින් ඔවුන්ෂගන් කිසිෂක් ෂවෝ නුමරහ දකින 

විට දින තුනක් ඔහුට ය ෂදන්න. ඈන්ඳසු ද නුමරහට භතු වී 

ෂඳෂනන්ෂන් නම් එඹ භයහ දභන්න. ළඵළවින්භ එඹ ෂයිතහන්ඹ.  

 

19. නිළස හිමිඹන්ට රහම් ඳ් සයකහල කිරීභ. ෂභහි 

දී පිට මිනිසුන් ට ඳභණක් ෂනො නිළසිඹන් ෆභ 

ෂකෂනකුටභ ෂභෂේ රහම් ඳ් සයකහල කයමින් 

නිට පිවිසිඹ යුතුයි. 

නුමරහ නිෂසරට පිවිෂන විට නුමරහ තය රහම් කිඹනු. ෂභඹ 

ල්රහවසෂේ න්නිධහනෂඹන් ව අශිර්හද රත් ඳහරිශුද්ධ සුඵ 
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ඳළතුභක්ඹ. නුමරහ ෂභෂනහි කයනු පිණි ල්රහවස ෂභෂේ නුමරහට 

අඹහත් (දන්) ඳළවළදිලි කයයිග (ල්-කුර්අන් 24-61) 

20. නික පිරිමිෂඹක් තභහට විහව වීභට ය 

ආති න්ඹ කහන්තහක් භඟ තනි රැඳී සිටීෂභන් 

ළශකීභ. 

නබි ල්රල්රහහු ෂරයිහි ල්රම් තුභහෂණෝ දිනක් ෂභෂේ 

ඳ් සයකහල කශව. (කහන්තහන් සිටින සථහනඹට ආතුල් වීභ ගළන භභ 

නුමරහට හද කයමි.) එවිට මිනිෂකු නළගිට ‘හුමු වු‘ පිළිඵ ඔෂබ් 

දව කුභක් දළයි විභසුෂේඹ. ( ෂභයින් දවස ෂකෂයන්ෂන් සහමි 

පුරුඹහෂේ ෂවෝදයඹහ ෂවෝ තභ පිඹහෂේ ෂවෝදයයින්ෂේ දරුන් 

පිළිඵ නීතිඹ ගළන කිඹහ ෂදන්න ඹනුයි. නළනහ වහ භසසිනහ ඹන ඹ) 

එවිට නබි තුභහ හුමුේවු භයණඹයි ඹනු ඳ් සයකහල කශව. එයින් දවස 

ෂකෂයන්ෂන් නුමරහ භයණඹ පිළිඵ හදෂඹන් (ධහනෂභන්) 

කටයුතු කයනහක් ෂභන් ෂම් පිළිඵ ද හදෂඹන් කටයුතු කයන 

ෂභන්ඹ. එෂේත් ෂනොභළති නම් ඔහු එෂේ ආතුල්වීෂභන් දවස 

ෂකෂයනුෂේ ඔහු දවභට ඳටවළනි කටයුතු කශ ෂඹකු ෂරඹ. 

ෂභෂර ඳහ ආත්ෂත් එෂේ ගළසීෂභන් ෂනොවිඹ යුතු දළඹක් 

සිදුන්නට භවයවිට සථහන් එශළඹිඹ වළකි නිහඹ. 

සත් සයඹට අලහ ඹනුෂන් ල්රහවස නම් තඵහ ආත. එඵළවින් ල්රහවස 

ල්-කුර්අනෂේ 3 : 14 ළනි ළකිෂේ ෂභෂේ ඳහ සිටියි. 

“කහන්තහන්ෂගන් දළඩි අලහට ආලම් කිරීභ ජනඹහට රංකහය කය 

ෂඳන්නු රළබීඹ. “ 

පිරිමින්ෂේ සිත් තුශ කහන්තහන් පිළිඵ තිෂඵන්නහ ව අලහ 

සබහඹකි. එඵළවින් ඔවුන් ඒ ෂත නිතය නළඹුරු න්ෂන්ඹ. ෂභභ 
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තත්ත්ඹ භත ළඩිවිඹට ඳත් කහන්තහක් ආඹ භඟ නිතය 

ම්ඵන්ධතහ ඳත්නහ ෂකෂනකු ෂවීභ ද සබහඹකි. 

නහලිම් නම් කවිඹකුෂේ කවිෂේ දව ෂභෂේඹග 

භහර්ගෂේ ළටී ආති ෆභ සතුකටභ හුරන ෂකෂනකි. 

ෂනොවිකිෂණන ෆභ සතුකටභ කදහ ෂවෝ ටිනහකභකි. 

කහන්තහ ෂකොටඹක් භත ව භස කළඵළල්රකි. එඹ අයක්හ ෂනොකෂශේ 

නම්, ඩළවළගනු රඵන්ෂන්ඹ. 

විෂලේෂඹන්භ කි යුතු කහයණඹක් න්ෂන් නිෂේ ෂේකයින් 

භඟ ආඹ තනිවීභට ඈඩ ෂනොළරසවිඹ යුතුයි. ඔවුන් භඟ ගභන් 

බිභන් ඹෆභ, මීඳවී අලසය කිරීභ ගළනීභ, අගමික කටයුත්තක් වුද 

ඔවුන් භඟ හකච්චහ කිරීභ ළනි දළයින් ඳෂේ කහන්තහන් අයක්හ 

කිරීභ ඳෂේ යුතුකභෂේ. ෂභන් කරුණු රජ්ජිත ක් සරිඹහන්හි 

ළටීභට ෂවේතුහධක න්ෂන්ඹ. ඳත් සිඹල මුසලිම්රුන්ත් 

ඳහඳතය පිළිකුල් වගත වළඟීම් වහ ක් සරිඹහලින් අයක්හ කයත්හ. 

 

 

21. නික් ඈදිකිරීෂම් දී ඈඩඳවසුකම් ආති 

ඈදිකිරීභ. 

නිළසිඹන්ෂේ ලසඹතහඹන්ට නු ඈඩ ඳවසුකම් ශහ ගළනීභ 

ඈතහ ඹවඳත් න්ෂන්ඹ. ඊදහවයණඹක් ලෂඹන් එක් කහභයඹක් හිත 

නික මුළු ඳවුරභ ජීත් වීභ තුටු දහඹක කරුණක් ෂනොන්ෂන්ඹ. 
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ඹු ළමිඹන් තය සිදුන සිඹළු කටයුතු තභන්ෂේ දරුන් දකින 

තයභට එඹ ෂලෝබන හතහයණඹක් ඊදහ කයන්ෂන්ඹ. එඵළවින් 

ලසඹතහඹට නු කහභය ෂවෝ ෂන්කය ගත් සථහන තනහ ගළනීභ 

ඈතහ ළදගත්ඹ. ල්රහවසෂේ දතඹහණන් ඳ් සයකහල කශ වදීඹක් 

ෂභෂේ වන් කයයි. සිේ ෂදෂනකු ඈතහ තුටින් තභ ජීවිතඹ ගත 

කයති.  එයින් එක් ෂඹක් ඈඩ ඳවසුකම් හිත නික් ආත්ෂතක්ඹ 

(මරහල් සයඹ ඈබ්නු හිබ්ඵහන්) 

22. නිෂේ ෂම්ඹක්, ෂඳොත් යහක්කඹක් ෂවෝ 

නක දළඹක් ඵරන්නට, කිඹන්නට ෂවෝ න් 

දීභට වළකි ෂර්ඩිෂඹෝ, රඳහහිනි ෂවෝ ඳරිඝනක 

ඹන්තයක් ළනි ෂදඹක් තඵහ ගළනීභ තුටු දහඹකඹ. 

ෂම්හ නිළසිඹන් තභන්ෂේ ටිනහ කහරඹ අයක්හ කය ගළනීභට 

ඊඳකහරී නු ආත. එෂභන්භ ෂභභගින් තභ ටිනහ කහරඹ ෂනොභනහ 

ෂද් වහ විඹදම් ෂනොකය, තභ අධ්ඹහත්මික ෂභන්භ ධ්ඹහඳනික 

කටයුතු වහ බහවිතහ කිරීභට ග ඵරහගත යුතුයි.  

 

23. ල්රහවසෂේ නහභ වන් ඈතරන ෂඳොත් ඳත් 

ෂවෝ ඳත් සරිකහ ෂගෞයඹට රක් ෂනොන යුරින් 

ක්රිඹහ කශ යුතුයි 

ල්රහවසෂේ නහභඹන් වන් කශ දෆ ඈත රන්ෂන් නම්, ඒහ කුඩහ 

තීරුෂකොට කඳහ ෂවෝ ඒහ පුළුසහ දභහ ඈත් කශ යුතුයි. එෂේ 
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ෂනොභළති එඹට ෂගෞයඹ න ඳරිදි එභ ඳත් සරිකහන් ඹභක් පි 

දළමීභට ෂවෝ ඹභක් එතීභට ෂවෝ බහවිතහ කිරීෂභන් ළශකිඹ යුතුයි. 

ෂම් පිළිඵ භළනවින් දන්ෂන් ල්රහවස ඳභණඹ. 


