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රශ අරබ් නිවුස් පුවත් පත් ත arabnews.com 

2015 මාර්තු 13 වන දින පළ වු ලිපිය 

 සිංහල පරිවර්තනය  

ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

මිනිසාශේ ජිවිතශ  සයලු අවස්ථාවන්හි සයලු ක්රියාවන්හි අ උ ුතුම් අල්ලාහ්ශේ අ   

එකඟ ව සදු වන අතර, අන් කිසශවකුශේ ඕනෑ එපාකම  ශමය පිළිබඳ ව කිසදු අනුමැ උයක් 

නැත. 

අ උ ුතුම් අල්ලාහ් ශමශසේ ප්රකා  කරි. 

هِ رَ   ﴾١٦٢﴿الَْعالَِمنَي ِبِّ قُْل إِنَّ َصََلِِت َونُُسِِك َوََمْيَاَي َوَمَماِِت لِلَـّ
 “සැබැවින්ම, මශේ සලාහ්ද මශේ යහකම්ද මශේ දිවියද මශේ මර යද ශලෝකවාසීන් 

නිර්මා ය ශකො  සිංවර්ධනය කරන අල්ලාහු  යැි කියනු.”අල් කුර්ආන් 6:162. 

එනම්, මුසල්ිම්වරශයක් යනු තම සයලු ශේ සහ සම්පූර්  ජීවිතයම අල්ලාහ්   කැප කළ 

ශකශනක් වන ශහින්, මුස්ලිම්වරශයකුශේ ප්රථම ුතතුකම අල්ලාහ්  පම ක් ීකකුවවන 

ජීවිතයක් ශෙවිමි. 

ඇතැම් ජනතාව “මශේ ජීවිතශ  ආෙමික ශකො ස ශමයි, ශමහි මම ශදවියන් වහන්ශසේ  

පම ක් අවනත වී වතාවත්වල නිරත ශවමි; මශේ ජීවිතශ  ශලෞකික ශකො ස ශමයි, 

ශමහි ශේව නිශයෝෙ කිසවක් බලපාන්ශන් නැත.” යනුශවන් ශවන් කර ෙනි උ. එශහත් ඉහත 

සඳහන් අල් කුර්ආන් වාකයය  එකඟ ව, අප ජිවිතය එකිශනක  සම්බන්ධ ශනොවන 

ශකො ස්  ව ශයන් ශවන් කර ෙැනිම  අප  අනුමැ උය නැත. 

අපශේ මැවුම්කරායා, ශපෝෂකයා, අ  ශදන්නා සයලු  ක් උ සම්පන්න අල්ලාහ් බවද, ඔහු 

හැර “අන් ශදවියන්” පිටුපස ලුහු බඳින්න  අප  අනුමත නැ උ බවද ඉස්ලාමශ  මූලික 

ඉෙැන්වීම් වන අල් කුර්ආනය සහ සුන්නාහ් ව පවසි. 

ඉස්ලාම් යනු අිංෙ සම්පූර්  ජිවන මාර්ෙයකි. මිනිසා තම සම්පූර්  ජීවිතයම අල් කුර්ආන් 

සහ සුන්නාහ් පවසන ප්ර උපත් උය  එකඟව හැ  ෙසා ෙත ුතතු බව අ  කරි. ශමය 

යථාර්ථ ශනොවන අදහස් බව සැබෑවකි. එය  ළඟා වීම සඳහා අව ය වන්ශන් අපශේ 

දෘෂ්ටිශකො ශ  ශවනසක් පමණි. 

එවැනි ශවනස අපශේ අභ්යන්තර හා බාහිර ජීවිතශ  මහත් ශවනසක් සදු කරන බව නම් 

පිළි ෙත ුතතුම ශේ. එශහත් යහපත් ජිවිතයක් ශෙවීම  කැම උ අය , එකම මාර්ෙය ඉසල්ාම් 

පමණි. 

ශමහි වැදෙත්වන්ශන් තම අනුොමිකයන්  ප්රා යක් ශනොමැ උ පිළිශවත් රමයක්  ඉසල්ාම් 

ප වා නැත. පුුවේද  සදු කරන එවැනි කාික පිළිශවත් රමය, ශබොශහෝ වි  ජීවිතශ  

යථාර්ථය පිළිබඳ ව නිස අවශබෝධශයන් ශතොරව සදු විය හැක.  

http://tanzil.net/#6:162
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ن تَُولُّوا وُُجوَهُكْم قِبََل الَْمْشِ  لَّيَْس الِْبَّ 
َ
هِ َواْْلَوِْم اْْلِخرِ  ِب َولَـِٰكنَّ الِْبَّ ِق َوالَْمْغرِ أ  َمْن آَمَن بِاللَـّ

ِِّهِ ذَوِي الُْقرْ  ٰ ُحب ِِّنَي َوآَِت الَْماَل لََعَ بِيِل َوالَْمََلئَِكةِ َوالِْكتَاِب َوانلَّبِي ََبٰ َواْْلََتاََمٰ َوالَْمَساكنَِي َوابَْن السَّ
ائِلنَِي َوِِف الرِِّ  قَ َوالسَّ

َ
ََكةَ َوالُْموفُوَن بَِعْهِدهِْم إِذَا ََعَهُدواقَاِب َوأ ََلةَ َوآَِت الزَّ ابِرِ  اَم الصَّ يَن ِِف ۖ  َوالصَّ

 َّ َساءِ َوالّضَّ
ْ
ِس اْْلَأ

ْ
ِيَن َصَدقُوا اءِ وَِحنَي اْْلَأ ـٰئَِك اَّلَّ ولَ

ُ
ولَـٰئَِك ُهُم الُْمتَُّقوَن  ۖ  أ

ُ
 ﴾١٧٧﴿ۖ  َوأ

“නැශෙනහිර හා බ හිර ශදස  නුඹලාශේ මුහු  හැරවීම පම ක් යහපත ශනොශේ. නමුත් 

යහපත වනුශ  කවශරකු අල්ලාහ් ව ද අවසන් දිනය ද මලක්වුවන් ද ශේව ග්රන්ථය ද 

නබිවුවන් ව ද  වි ්වාස ශකො  තමන් ධනය ඇලුම් කරමින් සටිය දී එය ඥාතීත්වශයන් ුතත් 

අය  ද අනාථින්  ද දුප්පතුන්  ද මගියන්  ද යාචකින්  ද වහලුන් විෂයශයහි ද පිරිනමා 

සලාතය ද ස්ථාපිත ශකො  zසකාත් ද පිරිනැමූ අය ද ඔවුන් ගිවිසුමක් කළ වි  තම ගිවිසුම 

ඉටු කරන්නන් ද දූගී හා පී ාකාරී අවසථ්ාවන් හි ද අසහනකාරී අවසථ්ාශවහි ද ඉවසල්ශලන් 

සටින්නන් ද ශව උ. ඔවුන්මය සතය පැවූ  අය වන්ශන්. තවද ඔවුන්මය බියබැ උමත් අය 

වන්ශන්.” ූ රා බකරා 2:177 

එනම් අප දදනික ජීවිතය  අපශේ වතාවත් ක්රියාවන් නිසා කිසදු ශවනසක් 

සදුශනොවන්ශන් නම්, ඒවාින් කිසදු ඵලක් නැත. එශමන්ම, ආෙමික වතාවත් වල  බැහැර 

වන බව ශපොදුශේ සැළශකන දදනික ුතතුකම අපි අවිංක ව හා අල්ලාහ්ශෙන් තයාෙ 

ලැශබන බව සථ්ීර වි ්වාසශයන් ඉටු කරන්ශන් නම්, එම ක්රියාවන් නැමදුමක් බව  පත්ශේ. 

දිනක් ඔවුන් තම බිරියන් සමඟ සිංසර්ෙශ  ශයදීම සඳහා තයාෙ ශදනු ලබන බව 

සහාබාවුවන්  මුහම්මේ නබි (සල්) තුමා න් වදාළහ. ශමින් සහාබාවුවන් පුදුමය  පත් 

ව, “අපි අධික ව සතුටු විඳින යම් ක්රියාවක් සඳහා අපි තයාෙ ලබන්ශන් ශකශසේද?“ යැි 

විමසුහ. එවි   නබි (සල්) තුමා න්, “ඔශබ අව යතා ඔබ නි උ විශරෝධි මාර්ෙශයන් ලබා 

ෙත්ශත් නම්, ඒ සඳහා ඔබ දඬුවම් ශදනු ලබන්ශන් නැත්ද?” යැි විමසුහ. සහාබාවුවන් 

“ඔේ” යනුශවන් පිළිතුුව දුන්හ. එවි  රූ ල් (සල්) තුමා න්, “එනිසා, ඔශබ් ම බිරියන් 

සමඟ නිතයනුූලල ව තෘප් උය ලැීමම සඳහා ඔබ  තයාෙ ශදනු ලැශබ්.” යැි පැවසුහ. 

(මුසල්ිම්: 25) 

 ශමශලස දදනික ජිවිතශ  සයලු සාමානය ක්රියාවන් පවා නැමදුමක් බව  පත්කර දීම 

තුළින්, තම මුළු ජිවිතයම පිරිසදු කර ආධයත්මික ශදස  ශවනස් කර ෙැීමම  ජනතාව 

ශපොළඹවනු ලබ උ. එශහත් වතාවත් තුළින් නැමදුම් කිරීම සුළු ශකො  දැක්විම ශමින් 

අදහස් ශනොශකශර්. සැබැවින්ම, ශකශනක් වතාවත්හි අභ්යන්තර අර්ථය පිළිබඳ සම්පූර්  

අවශබෝධය සහිත ව  ඒවා ඉටු කරන්ශන් නම්, තම සදාචාර හා ආධයාත්මික  ක් උය තර 

කර ෙන්නා අතර, එමගින් තම ජිවිතශ  සෑම අිංෙය  අයත් එදිශනදා ක ුතතු සයල්ල 

අල්ලාහ් ශපන්වා දුන් මාර්ෙශ  සාර්ථක ව නිමා කර ෙැීමම   ඔහු  හැකි වනු ඇත. 

ශමය  එකඟ ව, වන්දනාමානය (අරාබි බසන් ඉබාදා) යන පද ඉස්ලාම් හි කුලුනු ශලස 

පැවශසන සලාහ්, ුපවාසය, සකාත් සහ හජ් යන ක්රියාවන් ෙැන පම ක් සඳහන් 

ශනොකරි. ඉබාදා යන පදශයහි මුස්ලිම්වරශයකු ශේ සයලු කුවණු නිශයෝජනය කරි. 
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එනම්, මුස්ලිම්වරශයකුශේ වි ්වාසය, කථාව, ක්රියා කලාපය යන සයල්ල එහි අ ිංගු ශේ. 

අල්ලාහ්ශේ සතු  අශප්ක්ෂාශවන් මූූඃමින්වුව සයලු ක්රියාවන් ඉටු කරන වි , ඒවා ඉබාදා 

බව  පත් ශේ. එශහින් සලාහ් වැනි නැමදුම්ද ඔවුන්ශේ වතාවත් වලින් ශකො සකි. 

ඉස්ලාම් ශපන්වන ආකාරශයන් අල්ලාහ ් වන්දනාමාන කිරීම මගින්  අයහපත් සතුවිලි සහ 

අයහපත් ක්රියාවන් වළකිනු ලබන අතර, ජීවිතය ද පවිත්ර කරනු ලබි. සැබැවින්ම, 

ඉස්ලාම්හි අවිංක ව සදුකරන වන්දමාන සයල්ල අල්ලාහ්  සම්පූර් ශයන් අවනත වී, 

ඔහුශේ අ   එකඟව ජීවත් විම  මිනිසාව පුහුණු කරි. 

ඉස්ලාම් අනුමත කළ වන්දනාමාන රම සයල්ල අතරින්  සලාහ් ශහවත් නැමදුම ඉතාමත් 

විශ ේෂ එකකි. ශමය ඉසල්ාම  පම ක් අනනය වන අතර, අන් ආෙම් වල දක්න   උශබන 

වතාවත් වල  ව ා හාත්පසන්ම ශවනත් රම ශේදයකි. 

සලාහ්ශවහි  උශබන සුජූේ ශහවත් නළල ශපොශළොව මත තබන ඉරියේව, නැමදුම් කරන්නා 

ශකොන්ශේස විරහිත ව අල්ලාහ්  දක්වන අවනතය නිරූපනය කරි. ශමහිදී නබි (සල්) 

තුමා න්ශේ ආදර් ය  එකඟ ව ප්රාර්ථනා කිහිපයක් පාරායනා කරනු ලැශබ්. එශහත් 

සලාහ්ශවහි අරමු  ශමශලොව ජීවිතය ශනොශේ. තමන් මුහු  ශදන ඕනෑම ප්ර න්ය  විසුමම 

ශහෝ සහන පතා ඕනෑම ශමොශහොතක අල්ලාහ්  සලාහ් කිරීම  මුස්ලිම්වුවන්  අනුමැ උය 

ඇත. එශහත් එම සලාහ්ශවහි ප්රාර්ථනා කරන භ්ාෂාව ශහෝ ුපශයෝගි කරන වදන්හී 

පිළිශවළ ශවනස් කිරීම  අප  අනුමත නැත. මුහම්මේ නබි (සල්) තුමා න් ඉෙැන් වූ 

ආකාරශයන් ම කිසදු ශවනස් කිරීමකින් ශතොරව එම වදන් ඒ ආකාරශයන්ම පැවසය ුතතුය. 

සයලු නබිවුවන්  නැමදුම අල්ලාහ් විසන් අනිවාර්ය කරනු ලැු  බව අල් කුර්ආනශ  පවසා 

 උශබන අුතරින් මුසල්ිම්වුව වි ව්ාස කර උ. මූසා ශහවත් ශමෝසස් (අදල) තුමා  අල්ලාහ ්

ශමශසේ පැවසීය. 

ََلةَ َِّلِْكرِ  قِِم الصَّ
َ
نَا فَاْعبُْدِِن َوأ

َ
نَا اللَّـُه ََل إِلَـَٰه إَِلَّ أ

َ
 ﴾١٤﴿ي إِنَِِّن أ

 “සැබැවින්ම, මම අල්ලාහ් ශවමි. මා හැර ශවනත් ශදවිශයකු ශනොමැත. එබැවින් නුඹ ම  

නැමදුම් කරවු. මා ශමශනහි කරනු පිණිස සලාතය සථ්ාපිත කරවු.” අල් කුර්ආන් 20:14 

ශේව වි ්වාසශ  ප්රධාන අිංෙය වන්ශන් අල්ලාහ් සමඟ පව උන ඔහුශේ ශහෝ ඇශේ ශහෝ 

සම්බන්ධතාවි. ශමම සබන්ධතාව නැමදුම හැර අන් කිසදු අවධියක ප්රමුකත්වය  

පත්වන්ශන් නැත. ශකශනකු ඔහුශේ ශහෝ ඇශේ ශහෝ මැවුම්කාරයා ශවත  ආධයාත්මික ව 

සමීප කිරිම  බැ උමත් භ්ාවශයන් හා අවිංක ව ඉටු කරන සලාහ ්සමත්ශවි. එම අවසථ්ාශේ 

ඔහුශේ ශහෝ ඇශේ ශහෝ හදවත අල්ලාහ් ශකශරහි ඇ උ ආදරශයන් සහ ස්වර්ෙය ලැීමශම් 

අශප්ක්ෂාශවන් පිරී ඉ උශර්. 

දදනික ව පස් ශේලාවක් සලාහ් ඉටු කිරීම තුළින් අල්ලාහ් ව නිතර ශමශනහි කිරිම ද 

ඔහුශෙන් සමාව අයැදීම ද ඔහුශේ සතු  පැතීම ද මුසල්ිම්වරශයකු  හැකි වනු ඇත. තවද, 

පාප ක්ෂමාව ඉල්ීමම  එින් අවස්ථාවක් ලැශබන නිසා, තමා විසන් සදු කරන ලබන 

පාපයන් සඳහා සමාව අයැදීම  ඔවුන්  හැකි වනු ඇත. වරක් “ශකශනකුශේ නිවස ඉදිරිශ  

ෙිංොවක්  උශබන බව සතන්න. ඔහු දිනක  පස් වතාවක් සන්ානය කරන බවද සතන්න. 

ඔහුශේ  රීරශ  කිසදු කිලි ක් ඉ උරි වන බව ඔබ සතන්ශන්ද?“ යනුශවන් මුහම්මේ නබි 
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(සල්) තුමා න් තම සහාබාවුවන්ශෙන් විමූ හ. එවි  ඒ පිරිස “ශකොශහත්ම නැත“ 

යනුශවන් පිළිතුුව දුන්හ. “පස් ශේල සලාහ් ද ඒ හා සමාන ශේ.  අල්ලාහ් සයලු පාපයන් 

එින් මකා දමන්ශන්ය.” යනුශවන් නබි (සල්) තුමා න් පහදා දුන්හ. මූලාශ්ර අල් ු හාරි 

528. අල්ලාහ් සමඟ ශකශනක් පවත්නා සම්බන්ධතා වැදෙත් වන්ශන් ඔහුශේ ශහෝ ඇයශේ 

ශහෝ ස්ථීර හා අවිංක වි ්වාසයි. ශමම සබන්ධතාව සලාහ් මගින් ආරම්භ් කරනු ලැබ 

සලාහ් මගින් ම  ක් උමත් බව  පත් ශේ. සලාහ් ශහවත් නැමදුම අල්ලාහ් ශකශරහි සැබෑ 

බැ උමත්කම සහිත ව, අවිංක හදව උන් සදු කශළේ නම්, එය ශකශනක් තුළ නිතය විපාකඵලය 

ස්ථාපිත කරි. 

අල් කුර්ආනශ  අ උ ුතුම් අල්ලාහ් ශමශසේ පවසි.  

ََل  قِِم الصَّ
َ
وِِحَ إَِْلَْك مَِن الِْكتَاِب َوأ

ُ
ََلةَ َتنََْهٰ َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَكرِ  ةَ اتُْل َما أ هِ  ۖ  َوََّلِْكرُ  ۖ  إِنَّ الصَّ اللَـّ

ْكَبُ 
َ
 ﴾٤٥﴿ۖ  َواللَّـُه َيْعلَُم َما تَْصنَُعوَن  أ

“තවද, සලාතය සථ්ාපිත කරවු. සැබැවින්ම සලාතය අලජ්ජ හා පිළිකුල් සහෙත දැින් 

වළක්වන්ශන්ය. අල්ලාහ් ව ශමශනහි කිරීම (ජීවිතශ ) අ උ ශශ්රේෂ.්ය. තවද නුඹලා කරන දෑ 

අල්ලාහ් දන්ශන්ය.” ූ රා අල් අන්කබූත් 29:45. 

ශකශනකුශේ සත් තුළ සැඟ වී  උශබන ශේව අවශබෝධය සලාහ් ීකරීශම් ක්රියාව මගින් අවදි 

කරනු ලැබ ඔහු/ඇය තුළ  ාරීරික ආ ාවන් ශහේතුශවන් ප උත වී  උශබන ආ ාව, ශමෝහය. 

තණ්හාව වැනි ශපලඹවීම් වල  එශරහිව ඔවුන්ශේ සත  ක් උමත් කරි. ශමම තත්ත්වය 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ් පවසන්ශන් ශමශසේය.  

نَساَن ُخلَِق َهلُوَعا  ُّ  ﴾١٩﴿إِنَّ اْْلِ ُه الشَّ ُه اْْلَْيُ  ﴾٢٠﴿َجُزوَعا  إِذَا َمسَّ ِِّنَي  ﴾٢١﴿َمنُوَعا  ِإَوذَا َمسَّ إَِلَّ الُْمَصل
﴿٢٢﴾  

“සැබැවින්ම මිනිසා ශනොඉවසලිවන්තශයකු ව මවනු ලැු ශේය. නපුරක් ඔහු ව සප්ර්  කළ 

වි , ඔහු ශනොසන්සුන් වන්ශන්ය. යහපතක් ඔහු ව ස්පර්  කළවි , ඔහු මසුුවය. සලාතය 

ඉටු කරන්නන් හැරය. ඔවුහු කවුවන් ද යත් ඔවුන්ශේ සලාතයන්හි අඛණ්  ව 

නියැශළන්ශනෝ ශව උ.” ූ රා 70: 19 ස  22 දක්වා. 

එනිසා තම මැවුම්කුව සමඟ ශනොක වා සම්බන්ධකම පවත් වන්න  සහ ජීවිතශ  

ශනොශයක් පී න වල  සහ ශපලඹවිම  ශෙොදුුව ශනොවී අචල ව ක ුතතු කිරීම  ුපකාර 

වන්ශන්  සලාහ් නම් නැමදුමි. 

නිමි 
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