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ආත්මය පිරිසිදු කර ගනු පිණිස 
 පිිං දහම් කරනු 

 
සවූදි අරාබියේ අරබ් නිව්ස් පුවත් පත්ර යයි  

2014 මැයි මස 23 දින පළ වු ලිපිය 

තමන්යේ හැකියාවට එකඟව තමා සතු 
ධනයයන් යහපත් යහේතුන් සඳහා විධිමත් යලස 
වියදම් යනොකරන්යනක් කිසි වියටක  ධර්මිෂ්ඨ 
භාවය ලබන්යන් නැත. අල් කුර්ආනයේ විවිධ 
අවස්ථාවන් ි පිිං සඳහා වියදම් කරන යලස සඳහන් 
කරන ආකාරයට, එය යේව විශ්වාසයේ මූලික 
අිංගයක් බව පැවසිම නිවැරැදි බව යපයන්.  සූරා 
ආලු ඉම්රාන් ි අල්ලාහ් යමයසේ පවසයි. “ඔබ ප්රියය 
කරන දැයින් (යමක් අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ) ඔබ 
අගිදම් කරන යතක් යහ දැය යනොලබන්යනහුය. ඔබ 
යම් දැයක් වියදම් කරන්නහුද ඇත්යතන්ම අල්ලාහු 
එය දන්යන්ය.” 3:92 

එයමන්ම,  යමය හා  සමාන යනොයයක් 
වාකමයන් මගින් පිිං සඳහා ධනය වියදම් කිීමයමන් 
ආත්මය පිරිසිදු කරන බව පහදා දී ඇත. “ නුඹලායේ  
ශක්තියට අනුව සුඹලා අල්ලාහ්ට බිය භක්තිමත් 
වවු. සවන් යදවු. අවනත වවු. තවද ( අල්ලාහ්යේ 
මාර්ගයේ) වියදම් කරවු. (එය) නුඹලාට යහපත් 
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වන්යන්ය. තවද කවයරකු තමන්යේ හදවයත ි 
ඇති වන මසුරුකමින් වළක්වනු ලබන්යන් ද , 
ඔවුහුමය ජය ලේයදෝ. ” 64:16 

“එය (තම ආත්මය) වියශෝධනය කළ අය 
සඵලවත් අයයව්” අල් කුර්ආන් 91:9 

යමම වාකමයන් සඳහන් කරන අුරරින්, 
අල්ලාහ් තම වහලුන් ට ඔහුයේ මාර්ගයේ වියදම් 
කරන යලස ආරාධනා කරයි. “බලව! නුඹලා 
අල්ලාහ්  යේ මාර්ගයය ි වියදම් කිීමම පිණිස 
කැඳවනු ලැබු පිරිසකි.” 47:38 

තාබුක් සටනට ඇතැම් සහාබාවරුන්ට 
සහභාගි විය යනොහැකි වූ විට, රසූල් (සල) තුමාණන් 
අසතුටට පත්වූ නමුත්, ඔවුන් අවිංකව පාපක්ෂඳමාව 
කළ විට  ඔවුන් සමාව  යදනු  ලැබුහ .  ඇතැම් 
සහාබාවරුන් තම ධනය පිිං සඳහා වියදම් කිීමමට 
ඉදිරිපත් වූ  විට ,  රසූල් (සල්)  තුම ාණන් එය 
ප්රරතියක්ෂඳේප කළහ. එම ධනය භාර ගන්නා යලසද 
එමගින් ඔවුන්යේ ආත්මය පිරිසිදු කරන යලසද 
පහත සඳහන් කුර්ආන් වාකම මගින් අල්ලාහ් 
එතුමාණන්ට අණ කරයි. “ඔවුන් එයින් සුපිරිසිදු 
කරනු පිණිසත් ඔවුන් (යේ යහකම්) දිුරණු කරනු 
පිණිසත් ඔවුන්යේ වස්තුයවන් සදකාවන් ගනිව්. 
ඔවුන් උයදසා දුආ කරව්. සැබැවින්ම නුඹයේ දුආ 
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කිීමම ඔවුනට ශාන්තියයකි. අල්ලාහ් අසන්යන්ය, 
දන්යන්ය.” කුර්ආන් 9:103 

ඇත්ත වශයයන් ම ධනය යකයරි තියබන 
තන්හාව අපි මර්ධනය කරන විට, ඒ යවනුවට 
මරණයයන් පසු ජීවිතය යවතට ප්රරමු  ස්ථානයක් 
යදන්යනමු. 

ධනය සඳහා තියබන අපයේ තන්හාව අඩු 
වීයමන්, යලෞකික යේ අමතක කර යහ ක්රිායාවන් 
යකයරි අපි සිත යයොමු කරන යහයින් යමම 
තාවකාලීන යලෞකික ජීවිතය යකයරි ආශාව, සහ 
ස්ථීරව පවතින මතු යලෝකය යකයරි ආශාව 
තැබීයමන් යම්වා යදක අතර සාධාරණ තුලාවක් 
පිිටුවනු ලබයි. 

ධනය  සහ  සම්පත්  යමයල ොවට  අයත් 
පීමක්ෂණ බව ද, ඒවා යහපත් යහේතුන් සඳහා වැය 
යනොකයළේ නම් යමයලොව සහ මරණයයන් මතු 
ජීවිතයයි ආශීර්වාදයක් බවට යනොව විශාල බරක් 
බවට ඒවා පත්වන බව අල් කුර්ආන් පවසයි. 

“ධනය ද දරුවන් ද යමයලොව ජීවිතයේ 
අලිංකාරයන්ය. (ඉතිරිව) පවතින යහකම් නුඹයේ 
පරමාධිපති අභියස තිළිණයයන් ඉතා යරේෂඨය. තවද 
අයේක්ෂායවන් ද ඉතා යරේෂ්ටය.” අල්  කුර්ආන් 
18:46 
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දිළිඳුකම යපන්වා යෂයිතාන් අපට බිය ගන් 
වන බව අල්ලාහ් පවසයි. එනම්, දානය යහෝ පිණට 
වැය කිීමමට අපි සිතන සෑම අවස්ථාවකම, එ මගින් 
අයේ  බ ැ ිංකු  යශේෂය  අඩුවන බවද ,  මුලමමය 
පරිහාණියට අප ලක් වන බවද හැඟීම් සිදු කිීමයමන්, 
සැබැවින්ම අවශමතාවක් තියබන යකයනකුට 
සහනයක් දීයමන් අපව වැළකී තබනු අතැ. 

යමවැනි අවස්ථාවන් ි අල් කුර්ආනයේ 
වාකම 2:268 සිි කර ගත ුරතුයි.“ෂයිතාන් දරිද්ර තාව 
ගැන ඔබ බිය ගන්වන්යන්ය. මසුරු කම් කිීමමට ඔබ 
යපොළඹ වන්යන්ය. අල්ලාහ් ඔහුයගන් ඔබට ක්ෂඳමා 
කිීමමද වරප්රරසාදද තිළිණ යදන්යන්ය. අල්ලාහ් සර්ව 
වමාපකය. සියල්ල දන්යන්ය.” 

යමයලොව ජිවිතයේ යහපත් යහේතුවක් සඳහා 
වියදම් කරන ඕනෑම යදයක් මරණයයන් පසුව අපට 
සහනයක් වශයයන් සහ අපයේ පාපයන් සඳහා 
ප්රරායශ්ත්ත්ත වශයයන් දැක ගන්නා බව උත්තීමතර 
අල්ලාහ් අපට තහවුරු කරයි. 

“සලාහ් ි නිරත වවු. සකාත් යදවු. ඔබම 
උයදසා ඔබ යපරටුව කළ යමු යහකමක් ඇේද එබ 
එි ඵලවිපාක අල්ලාහ්  යවතින්  ලබන්නහුය. 
ඇත්යතන්ම අල්ලාහ් ඔ බ කරන දැය දක්යන්ය.” 
අල් කුර්ආන් 2:110. 
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එපමණක් යනොව අති බල සම්පන්න අල්ලාහ් 
අපි කරන වියදම සඳහා එක් තමාගයක් පමණක්  
යනොව එය යමන් 700  ප්රරමාණයක් දක්වා ද ඔහු 
කැමති නම් එයටත් වැඩියයන් ද පිරිනමන බව 
සහතික කරයි. “අල්ලාහ් යේ මාර්ගයයි ඔවුන්යේ 
සම්පත අගිදම් කරන්නවුන්යේ උපමාව එක එක 
කරලක සියක් බිජුවට ඇති කරල් සතක් පැළ කළ 
බිජුවක උපමාවට සමානය. අල්ලාහ් ඔහු සිතු අයට 
යනොයයක් ආදාරයයන් වැඩි කරන්යන්ය. අල්ලාහ් 
සර්ව වමාපකය. සියල්ල දන්යන්ය.”  අල් කුර්ආන් 
2:261. 

යමම  උ ප ය ේ ශයට  ස වන්  යන ො ය දන 
ජනතාවට මතු යලොයව් දඬුවම් යදන බවද අල්ලාහ් 
අවව ා ද  කරයි .  “විශ් ව ා ස  කරන  අයවලුනි ,  
මාර්ගඥයන් යගන්ද සතමසතවරුන්යගන්ද යබොයහෝ 
යදයනක් මිනිසුන්යේ ධනය  නිෂ්ක ාරණයේ 
කන්යනෝය. අල්ලාහ්යේ මාර්ගයයි එය අගිදම් 
යනොකරන අය-ඔවුන්ට යව්දනීය දඬුවම් ගැන දන් 
වවු.” අල් කුර්ආන් 9:34. 

යමි ඉතා වැදගත් කරුණක් සඳහන් කළ 
ුරතුව තියබ්. එනම් බුේධිය යනු අල්ලාහ් විසින් තමා 
කැමති යකයනකුට පිරිනමන ලද ඉතාමත් වටිනා, 
ගලා උතුරා යන සම්පතක් වන අතර, යකයනක් 
තමාව ශුේධ පවිත්ර  කර ගත් පසුවයි එය ලබා ගන්නා 
බව අල්ලාහ් ප්රරකාශ කරයි. “ඔහු සිතු යකයනකුට 
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ප්රරඤාාව  ය දන්යන්ය .   ය යමක්  ප්රරඥ ාව  ය දනු 
ලැබුවයහොත් ඇත්යතන්ම, ඔහු ඉතා යහොඳ දැය යදනු 
ලැබුයවකි. නුවණැතියන්  විනා අන් කිසි යකයනක් 
යමය යමයනි යනොකරන්නාය.” අල් කුර්ආන් 
2:269. 

 
ඔයබ් අදහස් පහත සඳහන් ලිපිනයට එවන්න. 
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