
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

රමධාන් සහ 

මානව වැඩි දියුණුව  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 3من  2صفحة 

 

මිනිස පුනරුදයේ ආරම්බකය ඳභණක් යනොව, සිතුවිලි සහ 

ඳරවර්තනය සහ භධයයක් ද යේ. අති විශිෂ්ට භසය වන 

රභධන් අල්-කුර්ආනය ඳහල කළ භසය වන අතර එහි සියලු 

භහිභය අධයත්මිමික ඳරවර්තනයට සුදුසු යේ.   අධයත්මිමික  සහ 

චර්යත්මිභක හසිරීභ වඩි දියුණුවට යබෞතික හ ධනත්මිභක ව 

දයක වීභ යභභ අවස්ථයවහි අරමුණ යේ. රභධන් උඳවසයේ 

සලකිය යුතු කරුණ නම් යඳෝෂණය අහිමි වුවද දයනන 

ප්රයඵෝධය භත ඳදනම් වන ඵව ඉභම් අල් ගසලි ඳවසුයේය.  

යදවියන් වහන්යස් උයදස යයභකුට ඳවර ඇති උතුම් භ 

යභයහයුභ වර්ධනය සහ සහ අධයත්මිමික ප්රීතිය උයදස යභය 

ඉතභත්මි ප්රයයෝනනවත්මි යේ. අල්ලහ් අල්-කුර්ආනයේ යභයස් 

සහන් කරයි: "භභ යඳොයළොයවහි ඳරම්ඳරවක් ඇති කරන්නට 

යන්යනමි'යි" (සර අල්-ඵකර 2:30) ඳෘතුවියේ ප්රනවන් වසය 

කිරීභ සහ අල්ලහ් මිනිසුන් භව ඵව යභයින් සහන් යේ. 

ඇත්මිත වශයයන්භ, ක්රියවට අදළ දනුභ යහෝ දනුභ ලුහුඵඳීයභන් 

මිනිස වළක්වීභ සහ නිරහරව සිටිභ ඉත පලදයී යේ.  

ඉභම් අෂ්-ෂෆඊ (රහිභහුල්ල) තුභ යඵොයහෝ යඳළ යඳොත 

ලිවීභට පුරුදු ව සිටි අතර ඒව ඳරීක්ෂ කිරීභට රභධන් සභය 

බවිත කල අතර අද අඳ කියවන යඳොත්මිඳත්මි යඵොයහොභයක් ඔහු 

විසින් රචන කල ඒව යේ. ඔහු ඔහුයේ රත්රිය යකොටස්  තුනකට 

යඵද ඇත: ඳළමුවන්න ඔහුයේ ලිවීභ සහද, යදවන්න ඔහුයේ 

යච්ඥ සහ සහ යතවන්න ඔහුයේ නින්දට ’යන්න, යයි රබී 

ඉබ්නු සුලයිභන් ඳවසුයේය. අධයත්මිමික හ දනුභ අතින් 

මිනිසුන්ට ප්රයයෝනනවත්මි වන ඳරිදි භවුම් කරු විසින් රභධන් 

සභයේ දී ලඵ දුන් විශිෂ්ට ගුණාංග රශියක් තියබ්. අල්ලහ් අල්-

කුර්ආනයේ යභයස් සහන් කරයි: “රභධන් කවරකර භසයක් 

ද යත්මි, මිනිසුන්ට භඟ යඳන්වන්නක් යලස ද, යහභග ඳහදිලි 

කරන්නක් යලස ද, (සතය හ අසතය) යවන්කර යඳන්වන්නක් 

යලස ද වු අල්-කුර්ආනය එහි භ ඳහළ යකරුණි.”  (සර අල්-ඵකර 
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2:185)  නිසක වභ, එභ ආශීර්වද ලත්මි යේලයේ දී යහළි ව 

ඉගන්වීම් යම් යලෝකයේ සහ අනගත යලෝකයේ සඵ් සතුට 

සහ අදහස් යකයර්. එඵවින්, නව සක් සභග ආරම්බ වන 

යභභ භසයේ දී යහඳත්මි ක්රියවන් සහ වන ඇභතුම් භලවට 

ප්රතිචරය දක්වීභ සහ නිරහරව සිටීභ හ අදළ යච්ඥ 

භර්ගයයන් වඩි ප්රතිලබ ලඵ ගනීභ උයදස නබිතුභයේ 

අඩිඳයර් වත්මිපිළියවත්මි කිරීභ අනිවර්ය ය යේ. එයස්භ, පුණය 

කටයුතු, ඉවසීභ සහ අසීමිත ඳරිතයගශීලිත්මිවය ලඵ දීභ සහ 

දිවයභය වශයයන් අනුභත කරන ලද ප්රන යගොඩනගීභට හ 

අන්තර්ක්රිය කිරීභට රභධන් කදිභ අවස්ථවකි. එය ඇදහිල්ලට 

හ භනුෂීය සයහෝදරත්මිවයට හිතකර භනසික හ අධයත්මිමික 

හදී වඩීභ යකයරහි ධනත්මිභකව පිළිබිඹු වනු ඇත. එය, සතුට, 

ආරක්ෂව පිළිඵ හඟීභ සහ තිරසර සාංවර්ධනයට දයක වන 

සර්ථක සභන සම්ඵන්ධත සහතික කරයි. 

  


