විශ්වාසීන්ගේ ආත්මයට
නැමදීගමන් යහපතක්
සිදුවන්ගන් ගෙග ේද?
] සිිංහල – Sinhala – [ سنهايل

ගලෝෙ ප්රනෙට විදයාඥ හ හාන්න් යහ්යා විසින්
වූදි අරාබිගේ අරබ් නිව් ් පුවත් පත්රහගය හි
2014 ජුනි ම 13 දින පළවු ලිපිය

සිිංහල පරිවර්තනය
ජාසිම් ඉබ්න් දඉයාන්

2014 - 1435

الصالة كيف تفيد نفوس املصلني؟
« باللغة السنهايلة »

هارون حيىي
من جريدة عرب نيوس 31يونيه 4132م
ترمجة :جاسم بن دعيان

2014 - 1435

විශ්වාසීන්ගේ ආත්මය ට නැමදීගමන්
යහපතක් සිදුවන්ගන් ගෙග ේද?
ගලෝෙ ප්රනෙට විදයාඥ හ හාන්න් යහ්යා විසින්
වූදි අරාබිගේ අරබ් නිව් ් පුවත් පත්රහගය හි
2014 ජුනි ම 13 දින පළවු ලිපිය
ෑම දිනෙ ම දහ ් ගණන් දරුවන් උපත ලබති. ඔවුන්
විශිෂ්ට නිර්මාණයක් වශගයන්, දෑ ්, අත්, ගද වන්,
හදවත්, ගමොළය හ එවැනි තවත් අවයවන් රාශියක්
හිත නවෙ ජීවිතයක් ආරම්භ ෙරති. උත්තරීතර
අල්ලාහ් මිනි ා ව ඔහුගේ මවගේ කු තුළ කුඩා
ස ලයකින් සිට වර්ධනය විමට ෙ ් ෙරන අතර,
කුඩා ්නායු පද්ධතිය හ රුධිර නාලය ඔහුගේ සිරුර
ම්පූර්ණගයන් අවරණය ෙර ගනී. ඔහුගේ හෘදගය හි
්පන්දනය ශීඝ්රවව ආරම්භ ගවයි, එම සිරුර තුළ
අක්මාව, වකුගඩු අනුක්ර මගයන් වර්ධනය ගවයි. ඒ තුළ
අ ්ථි ගරේෂ්ට ගල පිහිවනවනු ලබයි. සිය දහ ් ගණන්
වි ්තර හිත ව ඒොබද්ධ ෙර ගමතරම් පගර ් මින්
නිර්මාණය ෙරන ලද මිනි ාගගන් අල්ලාහ්
බලාගපොගරොතු වන්ගන් එෙම එෙයි. එය අවිංෙ
භාවයයි.
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අවිංෙ භාවය යනු ෑම ගදොරවනවක් ම විවෘත ෙළ හැකි
ශක්තිමත් යතුරක් ගව්. මිනිසුන් අවිංෙ හා පිරිසිදු වන
විට, ඔවුන්ගේ හදවත් අල්ලාහ් ගෙගරහි ආදරගයන්
දැල්ගවන විට අල්ලාහ් ඉදිරිගේ ඔවුහු අගනා බවට පත්
ගවති. ම්පූර්ණගයන් ම අවිංෙ වන ගෙගනක්
අල්ලාහ් ගවනුගවන් ජීවත් ව, අල්ලාහ් ගවනුගවන් ම
අව ාන හු ම
් ගහළයි. ගම් ගපොගළොගව හි ඔහු ගත
ෙරන ගෙටි ොලීන ජීවිතය, ඔහුගේ දීර්ඝ ගමගන් දී
තාවොලිෙ ිංක්ර ාන්ත න
් ානයකි. ඔහුගේ ැබෑ නවා
තැන මරණගයන් මතු ජිවිතය බව ඔහු එෙ
ගමොගහොතෙට වුව ද අමතෙ ගනොෙරන අතර, ගම්
ගලෝෙගේ මුළාව නි ා ඔහු වියවුල් වන්ගන් නැත.

“ ැබැවින්ම, මගේ ලාහ් ද මගේ යහෙම් ද මගේ
දිවිය ද මගේ මරණය ද ගලෝෙ වාසීන් නිර්මාණය
ගෙොට ිංවර්ධනය ෙරන අල්ලාහු ට යැයි පව නු.”
සූරා 6:162.
අවිංෙ දා ගයකුගේ හදවත නිතර තිගබන්ගන්
අල්ලාහ් ගවත ය. ඔහු පාන්දර අවදි වන විට ඔහුගේ
සිත ට අල්ලාහ් පිවිග න අතර, දව පුරා ඔහු ට
ආශීර්වාදය ලැගබන්ගන් අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිගයන්
පමණි. ැබෑ ගද්ව විශ්වාසිෙගයක් ෑම විට ම
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අල්ලාහ්ගේ ෙරුණාව ඔහුට අවශය බව දන්නා අතර,
ඒවා සියල්ල ඳහා අල්ලාහ් ට ෙෘතඥ හතාවය ප්රනොශ
ෙරයි.
ප්රනදර්ශනය කිරීගම් අහහසින් ගතොරව, මූඃමින්වරු
අල්ලාහ් ට ෙෘතගුණය ප්රනොශ කිරීම ඳහා ඉතාමත්
සුදුසු ක්ර මය ලාහ් නමැති නැමදුමය. අල්ලාහ් ඉදිරිගේ
තම ගනොහැකියා ව පිළිබඳ ව ම්පූර්ණ අවගබෝධ
හිත ව, නියමිත ගව්ලාවට, දිනෙට ප ් වතාවක්
අල්ලාහ් ට හි නමා නැමදුම් කිරීම මු ලි
් ම්වරගයකු ට
ගබොගහෝ වැදගත් ෙරුණකි. ආගමිෙ වතාවත් ඉවන
කිරීගමන්, අල්ලාහ් ව ගමගනහි කිරීගමන්, කුර්ආනය
ට අවනත වීගමන් තම පරමාධිපති ව කිසි ගමොගහොතෙ
අමතෙ ගනොෙළ බව ඔහු ට ගපන්විය හැෙ. හි
ගපොගළොව මත තබා ජදා ෙරමින්, ඔහු අලිංොරවත්
වදනින් අල්ලාහ් ව උත්ෙර්ෂයට පමුණුවයි.

“පු ්තෙගයන් නුඹ ට වහී ප්රනොශන ෙළ දැය හදාරවු.
ලාහ් හි නිරත වවු. ැබැවින් ම ලාතය දූෂණගයන්
ද, පිළිකුල් දැයින් ද වළක්වන්ගන්ය. අල්ලාහු
ගමගනහි කිරීම ඉමහත්ම ය. අල්ලාහු ඔබ ෙරන දැය
දන්ගන්ය.” සූරා අන්ෙබූත් 29:45.
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“අප පහළ ෙළාවූ ද, ග ෞභාගයයක් වූ ද, එයට ගපර
තිබු දැය තය ෙළා වු ද ගමය (අල් කුර්ආනය)
පු ්තෙගයකි. නගරයන් හි මාතාවට ද (මක්ො) එය
වටා සිටින අයට ද අවවාද ගදනු පිණි (අප එය පහළ
ෙගළමු). තවද අන්තිම දින ගැන විශ්වා ෙරන අය
එය ගැන විශ්වා ෙරන්ගනෝය. ඔවුහු තමන්ගේ
ලාහ් හි ආරක්ෂාා වන්ගනෝ ය.” සූරා අන්ආම් 6:92.
බැතිමගතක්, තමා ආගගම් අනුගමනය ෙරන සියලු
ගද් ෙරන්නාක් ගමන් තම නැමදුගමහි ද අල්ලාහ් ට
අධිෙ ගල ආදරය ෙරයි. ඔහු අලුයම නැමදුම දහා
අවදි වන්ගන් ඉතාමත් හා බලවත් උනන්දු ගවන් ය.
දහවල් ොලගේ තම ොර්ය යන් සියල්ල නවතා දමා,
යළි නමදුගම හි ගයගදන්ගන් මහත් උගදයෝගිමතමත්
ආොරගයන් ය. මිනි ාගේ ආත්මය නිර්මාණය ෙරනු
ලැබුගව් නැමදුමට ප්රි්ය ෙරනු පිණි ය. ගෙගනක්
අලිංොරවත් දර්ශනය ප්රි්ය ෙරනවාක් ගමන්, සුන්දර
මුහුණක් දකින්නට ප්රි්ය ෙරනවාක් ගමන්,
අලිංොරවත් ෙනා බ ට වන් දීම ප්රි්ය ෙරනවාක්
ගමන් තම ආගමිෙ බන්ධනය ඉවන කිරීම ට ගද්ව
විශ්වා ය හිත ගෙගනක් ප්රි්ය ෙරයි. නැමදුම් ක්රිායාව
ගෙගනකුගේ ආත්ම විශ්වා ය ශක්තිමත් ෙරයි.
එමගිමතන් අල්ලාහ් හ ඔහු අතර ගැඹුරු හා අචල
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බැඳීමක් ගගොඩ නැගේ. දිනෙට ප ් වතාවක්
මූඃමින්වරු තමන්ගේ මීපත ම උතුම් මිත්රහයා හා
හිතවතා ට හි නමා සුජූද් ෙරති. ගමය කිසි දිනෙ
පිවනපෑමක් සිදු ගනොවන ඉතා විගශේෂ හා ශක්තිමත්
මිත්රහෙගම් බැඳීමකි. අපගේ පරමාධිපති යහපත් හා
අයහපත් දිනයන් හි, අ නීප හා සුවගය හි, දිළිඳුෙගම්
හා හිඟයක් තිගබන ොලගය හි ඔහුට මිපව සිටියි.
මූඃමින්වරගයක් තම මිතුරා හා නිර්මාතෘ වරයා වන
පරමාධිපති ගවත ට ගබොගහෝ උනන්දුගවන් හා මහත්
ළැදිෙමින් හැරී, ඔහු ඉදිරිගේ සුජූද් ෙරයි. ඔහුගේ
ඉතාමත් අලිංොරවත් නාමයන්ගගන් ඔහුට අලිංොර
ව පැ සුම් කිරීගමන් ඔහුගේ ආත්මය ාමයට පත්ගව්.
මූඃමින්වරගයකුගේ ලක්ෂණය ගමවැනි
ශක්තිමත් අවිංෙෙම ගව්. නැමදුම් කිරීම බරක් ගල
ලෙන, නැමදුම් ගව්ලාවට ගබොගහෝ අෙැමැත් ගතන්
ඇගඳන් නැගිමතට සිටින, ගහෝ හැකිනම් ගවනත්
ගවලාවට ෙල් දමන පිරි ක් අප මාජගේ ම සිටිති.
ඔවුන්ගේ පුද්ගලිෙ ප්රනශ්නයෙ දී අලුයම ඇගඳන්
ලහිලහිගේ නැගිමතට සිටින, අවශය වු නම් තම වාසිය
ඳහා උ ෙඳු මුදුනට පවා නගිමතන්නට සූදානම් ගවති.
කුමක් ගහෝ ලාභයක් ලැගබන්ගන් නම් ගමවැනි ගද්
පිළිබඳ ව ඔවුන් කිසි විගටෙ අමතෙ ගනොෙරති,
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අතපසු ගනොෙරති, කිසිවක් ෙල් ගනොදමති. එගහත්
ඔවුන්ගේ ගමවැනි අතපසු වන ක්රිායාවන් සියල්ල
අල්ලාහ් දකියි. මිනිසුන්ගේ හදවගත හි තිගබන සියලු
ගද් අල්ලාහ් දන්නා අතර, ඔවුන්ගේ අවිංෙ හා විංෙ
ක්රිායාවන් අල්ලාහ් ඉතාමත් සියුම් අන්දමින් ගවන් ෙර
දකින බව ඔවුහු ගනොදනිති.

“ ැබැවින්ම, විංචනිෙගයෝ අල්ලාහු රවටන්න ට
අදහ ් ෙරන්ගනෝ ය. එගහත් ඔහු ඔවුන් රවටන්ගන්
ය. ලාහ් කිරීමට පිවිසු ෙල් හි ඔවුහු ෙම්මැලි භාව
ගයන් - මිනිසුන් ට ගපන්වීම පිණි සිටින්ගනෝය.
ඔවුහු ඉතා
්වල්ප වශගයන් මි
ලාහ්
ගනොෙරන්ගනෝ ය.” සූරා 4:142.
නබි ( ල්) තුමාණන් තුටින් හා උගදයෝගිමත මත්
ව ලාහ් ඉවන ෙළ ආොරගයන් අප ෑම ගෙගනක් ම
ලාහ් ඉවන ෙළ යුතුය. මු ්ලිම්වරගය කුගේ ජීවිතය
අල්ලාහ් ලාහ් මගිමතන් අලිංොර ෙරයි. ගමවැනි
ාමානය ක්රිායාව මාර්ග ගයන්, සීමා විරහිත පින්
උපයන්න ට හැකි වනු ඇත. ැබැවින් ම අපගේ
පරමාධිපතියාණන් ට අපගේ නැමදුම් අවශය නැත.
මුළු විශ්වය ම ඔහුගේ අලිංොරවත් නාමයන්ගගන්
ගමගනහි ෙර ඔහුට හි නමා නම ෙ
් ාර ෙරයි.
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එගහත් අපි අපගේ පරමාධිපති ට තූ
් තිය ප්රනොශ ෙර,
අපගේ හෘදයාිංග මනාපය හා ගගෞරවය ප්රනොශ ෙළ
යුතුය.
අව ාන ොලවෙවානුගව හි තමන් විශ්වා
ෙරන බව පව න ජනතාවක් බිහි වන නමුත්, ඔවුන්
නැමදුම් ක්රිායාව හැර දමා යති. මූඃමින්වර ගයකුගේ
ආත්මය ට නැමදුම් කිරීගමන් හිමි වන අලිංොරය
පමණක් ගනොව හි නැමීම නි ා ඔහුගේ නළගලහි
තබන ලද මුද්රාවද ඔවුන් විසින් ම අහිමි ෙර ගනිති.
ගෙග ේ ගවතත් අව ාන ොල වෙවානු ගව්, ගෙතරම්
නින්දාවට පත් වු වත්, ඒවා ගැන ගනොතො, ඉතාමත්
ළැදිෙගමන් හා උනන්දුගවන් නැමදුම් ෙරන පිරි ක් ද
සිටිති. ඔවුන් කිසිවිගටෙ කිසිම ගහේතුවෙ ට නැමදුම
නවත් වන්ගන් නැත. නැමදුම ඔවුන්ගේ ජීවිතගේ
ඉතාමත් වැදගත් ගෙොට ක් ගවයි. ඔවුන් ජීවත්
වන්ගන්ම පවා නැමදුම් ඉවන කිරීම ඳහා වන අතර,
තම වගකීම ඉතාමත් අවිංෙ ව අව ාන ගමොගහොත
දක්වා ම ඉවන ෙරති. ඔවුන්ගේ බලාගපොගරොත්තුව
මරණගයන් මතු ජිවිතගේ, අල්ලාහ්ගේ අනුමැතිගයන්
තුටින් සිටින මාජය මඟ එක්ව සිටීමයි.
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අපා ගත වන ජනයාගගන් ඔවුන් එහි රැඳී
සිටින්ගන් කුමක් නි ා දැයි විමසු විට ඔවුන් සියල්ල
එෙ හඬින් පව න්ගන් “අපි නැමදුම් ඉවන ගනොකිරීම
නි ාය.” යනුගවන් ය.
මූඃමින්වරු ාතාන්ගේ ගමම උගුලට හසු
ගනොගවති. ගමම ප්රනධාන වගකීම පැහැර හැරීම නි ා
සිදු වන හානිය හ එහි භයානෙ ප්රනතිලල අපට
ගනො ලො හැරිය ගනොහැෙ. මිනි ා අල්ලාහ් ට තම
ෙෘතගුණය ප්රනොශ ෙර, අල්ලාහ් ගවත ඇල්ම
දක්වමින් දිනෙට ප ් වතාවක් නැමදුම් ෙළ යුතුය.
ඔහු අවට නැමදුම් ෙරන කිසිගවක් ගනොසිටියද, ඔහු
ගද කිසිගවක් ගනොබලන විට ද, නැමදුම් කිරීගමහි
කිසිදු අතපසු වීමක් සිදුවිමට ඉඩ තැබිය ගනොහැෙ.
අල්ලාහ්ගේ අසීමිත හා අ ම ම පාපක්ෂාමා ගදන
සමත්රි්ය ගවත ග වන පැතිය යුතුය.

“අහ ් හි දැයද, ගපොගළොගවහි දැය ද
අල්ලාහුටය. ඔහු සිතු ගෙනකුට ක්ෂාමා ෙරන්ගන්ය.
ඔහු සිතු ගෙනකුට දඬුවම් ගදන්ගන්ය. අල්ලාහු
ක්ෂාමාව ගදන්ගන්ය. දයාලූය.” සූරා 3:129.
ඔබගේ අගනා අදහ ් ගමම ලිපියට දන්වන්න.
Sinhala@islamhouse.com
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