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මූමින්වරු යහ දේ අණ කළ යුත්දත් 
ඇයි? 

හාරුන් යහ්යා 

සවුදි අරාබිදේ අරබ් නිවුස් පුවත් පත්රّදේ  

2014 මැයි 9 වන දින පළ වු ලිපිය 

සිංහල පරිවර්තනය 

ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

අල් කුර්ආන් දපන් වන සදාචාර සාරධර්මය ට එකඟ 
ව ජිවත් වන මූූඃමින් වරදයක්, එදලස ජිවත් දනොවන 
දකදනකු ට සදු විය හැකි අනතුර ගැන දන්නා 
දහයින්, එම මිනිසා ට අවවාද කර යහ මඟ කරා 
ආරාධනා කිරීම තම වගකිම බව සතයි. දමවැනි 
අවවාද කිරීම සහ මතක් කිරීම සයලු මූූඃමින් වරුන් ම 
අනුගමන ය කළ යුතුය. මුස්ලිම් වරුන් දේ දමම 
වැදගත් ගුණාිංගය පිළිබඳ ව අල් කුර්ආන් දමදසේ 
පවසයි.  

 “ඔවුහු දහොඳ දේ අණ කර නරක දේ තහනම් 
කරති.” සූරා තව්බා 9:71 

අයහපත් දේ තහනම් කර, යහපත් දේ අණ කිරීම අල් 
කුර්ආනදේ සඳහන් වි තිදබන අතර, සයලු මුස්ලිම් 
වරුන් ට එය අවශ්යනදයන් ම කළ යුතු බැඳීමකි. 
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දදනික පස් දව්ලා සලාහ්, රමදාන් උපවාසය සහ 

zසකාත් දගවීදම් ක්රි١යාවන් දමන් දමය ද කළ යුතු 
බැඳීමකි. විවිධ කුර්ආන් වාකනයන් මිනන් අණ කරන 
දමම වගකීම මූූඃමින් වරුන් අනුගමනය කළ යුතු 
වැදගත් ලක්ෂණයකි.  

ْويِلَاُء َبْعض  
َ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف  ۚ   َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أ

ْ
يَأ

ََكَة َوُيِطيُعوَن  ََلَة َوُيْؤتُوَن الزَّ َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ
ئَِك ۚ   اللَّـَه َورَُسوَلُ  ـٰ ولَ

ُ
إِنَّ اللَّـَه َعِزيٌز  ۚ   َسََيََْحُُهُم اللَّـهُ  أ

 ﴾١٧﴿ َحِكيمٌ 

“විශ්ය්වාස කරන පුරුෂයන් ද විශ්ය්වාස කරන ස්ත්රීلන් ද 
ඇතැදමක් ඇතැදමකු ට ආරක්ෂකදයෝ ය. ඔවුහු 
දහොඳ දැය අණවති. නරක දැයින් වළක්වති. 

zසකාත් දදති. අල්ලාහ් ට ද ඔහු දේ රසූල්වරයාට ද 
කිකරු දවති.” සූරා තව්බා 9:71. 

මූමින්වරු සදාචාර සාර ධර්මය පතුරන්න ට 
මහත් පරිශ්රදමයක් දරති. 

එකිදනකා ට දහොඳ දේ අණ කිරීම සහ නරක දේ 
තහනම් කිරීම ට පමණක් මුස්ලිම් වරුන් දේ යුතුකම 
සීමා දනොවන අතර, ඔවුන් අඥාන  සහ ඉස්ලාමදේ 
සදාචාර සාර ධර්මදයන් දබොදහෝ දුර ඉවත් වී ජීවත් 
වන ජනතාව ට යහ මඟ දවත ට ඇරයුම් කීරිම ද 
අවශ්යන කරුණකි. 

http://tanzil.net/#9:71
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අල් කුර්ආනය සඳහන් කරන සදාචාර සාර ධර්මය 
අන් අය ට ඉගැන්වීම සහ අල්ලාහ් දේ යහපත් 
මාර්ගය ට ජනතාව ට ඇරයුම් කිරීම සයලු නබි වරුන් 
සහ විශ්ය්වාසීන් දේ ම කටයුත්තකි. දකදසේ දවතත්, 
අල් කුර්ආනදේ පහළ වූ අයුරින්, ආගමික සදාචාර 
සාර ධර්මය ට එකඟ ව ජිවත් වන දලස කිසදවකු ට 
බල කළ දනොහැක. දේව විශ්ය්වාසය ඇති වීම අල්ලාහ් 
දේ අණ ට එකඟ ව සදු වන එකකි. දකදනකු ට සතන 
හඳුන්වා දී එය ට සාධක ද දපන් වූ පසු, විශ්ය්වාස 
කරන්දන් ද විශ්ය්වාස දනොකරන්දන් ද යන තීරණය 
කිරීදම් නිදහස ඔහු දේ සවිඥානය ට අයත් එකකි. 
මූූඃමින් වරදයක් ඉතාමත් ශිෂ්ට සම්පන්න ව මඟ 
දපන්වීදම් කාර්යය ඉටු කදළේ නම්, ඔහු  තම වගකිම 
නිස අයුරින් ඉටු කළ අවසන් බව සැලදක්. සවන් දුන් 
අය විසන් නිදව්දනය පිළිගැනීම දහෝ දනොගැනීම 
දේශ්යකයා  සතු වගකීමක් දනොදව්. දම් බව කුර්ආන් 
වාකන පවසන්දන් දමදසේය. 

ْر إِنَّ   رٌ فََذِكِّ نَت ُمَذِكِّ
َ
 ﴾١١﴿ لَّْسَت َعلَيِْهم بُِمَصيِْطر   ﴾١٧﴿ َما أ

“එදසේ දහයින් උපදදස් දදනු. සැබැවින් ම ඔබ 
උපදේශ්යකදයකි. ඔවුන් දේ  කටයුතු සිංවිධානදය හි 
ඔබ ඔවුන් මත නියම දනොකරන දනොලේදදහි ය.” 
සූරා ගාෂියා88: 21,22 

දකදනකු ට කුර්ආනදේ සදාචාරය ඉගැන්වී ම දහෝ 
උපදදස් දීම වැනි කටයුතු ඉටු කීරීදමන් කිසදවක් 

http://tanzil.net/#88:21
http://tanzil.net/#88:22
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අල්ලාහ් සහ ඔහු දේ ගැත්තා අතර මැදිහත් වන 
දකදනකු බව ට පත් වන්දන් නැත. එදසේ දනොව 
දේශ්යනා කිරීම අල්ලාහ් විසන් අණ කරන ලද 
වගකීමක් වන දහයින් ඒ තුළින් සයලු ජනතාව ම 
ඉස්ලාමීය සදාචාර පිළිබඳ ව දැන ගැනීම සඳහා මාර්ග 
විවෘත වනු ඇත. දමදලොව සදු වන අසාධාරණය හා 
දුෂ්ට පාලනය පිළිබඳ ව තමා අසතුටු වන බව 
පැමිණිලි කරන සෑම දකදනක් ම, සදු කළ යුතු 
වැදගත් ක්රි١යාවක් ඇත. එනම් අල්ලාහ් සහ අවසාන 
දිනය ගැන ජනතාව ට මතක් කිරීදමන් කුර්ආනදේ 
සදාචාර හැසරීම දවත ජනතාව ට ඇරයුම් කිරීම යි. 

ඉස්ලාමීය සදාචාරය පැතිරීම සඳහා සමිනය 
අවශ්යන දව්. 
අල් කුර්ආනදේ සදාචාරය ට එකඟ ව ජීවත් දනොවන 
සමාජය, තම කරදර වලින් මිදදන්න ට මාර්ග 
දසොයති. දලෝකදේ සාමය සහ සාධාරණත්වය ට මඟ 
දපන්වන්දනක් පැමිදණන බව ඔවුන් බලා 
දපොදරොත්තුදවන් සටිති. දමම මඟ දපන්වීම 
ඉස්ලාමීය සදාචාරය අනුව ජීවත් වන ජනතාව සතු 
වගකීමක් වන අතර, දමම භාර දූර වගකීම සයලු 
මුස්ලිම් වරුන් විසන් ඉටු කළ යුතුව තිදබ්. විවිධ 
ජාතීන් ට හා විවිධ සමාජය ට හා විවිධ භාෂාවන් ට 
අයත් මුස්ලිම් වරුන් ඉස්ලාමීය සදාචාරය පිළිබඳ 
දේශ්යනා කිරීදම් ප්රුතිලලයක් වශ්යදයන්  දලොදව් 
මුස්ලිම් වරුන් දේ සිංඛ්යනාව දින පතා ම වර්ධනය 
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දවමින් පවති. මානව සමාජය සතන දදස හැදරන්න ට 
දැන් පටන් දගන ඇත. දමවැනි වාතාවරණයක කැප 
වී දඅ වා කටයුතු කරන සෑම විශ්ය්වාස දයකු ම 
අතිශ්යයින් වටිනා දකදනකි.ඉස්ලාමදේ හරය ද රසූල් 
(සල්) තුමාණන් දේ සුන්නාහ්ව ද පතුරන්න ට වෑයම් 
කරන අය දේ දසේවය අගය කර යුතු අතර, දමම 
දසේවය පුලුල් කිරීම පිණිස අපි සයලු දදනාම 
සමිනදයන් කටයුතු කළ යුතුව තිදබ්. සයලු වීහව්ාසීන් 
ම එක කණ්ඩායමක් දලස ට එක්සත් ව කටයුතු කළ 
යුතු බව අල්ලාහ් අප ට අණ කිරීම දමය ට ප්රුධාන 
දහේතුව දව්. දමම සමිනය සහ එකමුතු භාවය 
නිර්මාණය කිරීම ට විශ්ය්වාසීන් ට දනොහැකි වුවදහොත් 
එහි ප්රුතිලලයක් වශ්යදයන් එදළදනන අඳුරු  
වාතාවරණය ගැන අල් කුර්ආනදේ අප දේ 
පරමාධිපති පැහැදිලි කරයි. 

ْويِلَاُء بَ 
َ
يَن َكَفُروا َبْعُضُهْم أ ِ إَِّلَّ َتْفَعلُوُه تَُكن فِتْنٌَة ِِف  ۚ   ْعض  َواَّلَّ

رِْض َوفََساٌد َكِبَيٌ 
َ
 ﴾١٧﴿ اأْل

“ප්රුතික්දෂේප කළ අය - ඔවුන් ඇතැදමකු ඇතැදමකු ට 
ආරක්ෂ්කයා ය. ඔබ එය දනොකරන්දනහු නම් භූමිදය 
හි කැලැඹිලි ද මහත් අපරාධ ද දවයි.” සූරා අන්ෆාල් 
8: 73 

කුර්ආනදයන් බැහැර ව සටින ජනතාව ට කුර්ආනය 
දපන්වන අගනා  මාර්ගය පිළිබඳ ව දැන්වීම දහදම හි 

http://tanzil.net/#8:73
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ඉතා වැදගත් කාර්යයකි. දහම දේශ්යනා කිරීදමන් 
අල්ලාහ් දේ මාර්ගය දවත ට ජනතාව ට ඇරයුම් 
කිරීම සයලු නබිවරුන් දේ සහ අනුගාමිකයන් දේ 
ප්රුධාන කාර්ය භාරයකි. නබි වරුන් දමම උතුම් 
කාර්යය ඉෂ්ට කරනු පිණිස තම ජීවිත කාලය ම කැප 
කළ බව ද, ඒ සඳහා කිස විටක පසු බට දනොවු බව ද 
අල් කුර්ආනය දපන්වයි. නූහු නබි (අදල) තුමා 
පැවසු වදන් කුර්ආනය දමදසේ සඳහන් කරයි. 

فَلَْم يَزِْدُهْم ُدََعِِئ إَِّلَّ ﴾٥﴿ قَاَل رَِبِّ إِِِنِّ َدَعوُْت قَْوِِم يَلَْلا َوَنَهاراا
َصابَِعُهْم ِِف آَذانِِهْم  ﴾٦﴿ فَِراراا

َ
َوإِِِنِّ ُُكََّما َدَعْوُتُهْم ِِلَْغِفَر لَُهْم َجَعلُوا أ

وا َواْستَْكََبُوا اْسِتْكبَاراا ََصُّ
َ
ُثمَّ إِِِنِّ  ﴾١﴿ َواْستَْغَشْوا ِثيَاَبُهْم َوأ

اراا ﴾٨﴿ َدَعْوُتُهْم ِجَهاراا رُْت لَُهْم إِْْسَ ْْسَ
َ
ْعلَنُت لَُهْم َوأ

َ
 ﴾٩﴿ ُثمَّ إِِِنِّ أ

 “මාදේ පරමාධියාණනි! සැබැවින් ම මම මාදේ 
සමූහය රාත්රි දයහි හා දහවදලහි (ඔබ දවත ට) ඇරයුම් 
කදළමි. (සකනදයන්) පලා යෑම මිස, මාදේ ඇරයුම 
ඔවුන ට දවන කිසවක් වැඩි කදළේ නැත. ඔවුන ට නුන 
සමාව දීම පිණිස සැබැවින් ම මා ඔවුන් ට ඇරයුම් කළ 
සෑම විටකම, (ඔවුහු) ඔවුන් දේ ඇඟිලි ඔවුන් දේ කන් 
තුළ තබා ගත්හ. තව ද ඔවුන් දේ වස්ත්රّදයන් (ඔවුන් 
ව) ආවරණය කර ගත්හ. මුරණ්ඩුකම් පෑහ. උඩඟුව ට 
පත් වූහ. පසුව ද සැබැවින් ම මම ඔවුන් ට හඬ නඟා 
ඇරයුම් කදළමි. පසු ව සැබැවින් ම ඔවුන ට මා 

http://tanzil.net/#71:5
http://tanzil.net/#71:6
http://tanzil.net/#71:7
http://tanzil.net/#71:8
http://tanzil.net/#71:9
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ප්රුසේධිදේ ප්රුකාශ්ය කදළමි. තව ද රහසගත ව ඇරයුම් 
කදළමි” සූරා නූහු 71: 5 සට 9 දක්වා 
සෑම මුස්ලිම් වරදයකු ම දහම දේශ්යනා කරන විට 
දැඩි ඉවසීම සහ අධිෂ්ඨානශීලීව කටයුතු කළ යුතු 
අතර, නබි වරුන් දේ අනර්ඝතම සදාචාරය ට එකඟ 
ව ජීවත් විය යුතුය. දමවැනි අධිෂ්ඨානය සහ අවිංක 
කැපවීම් සඳහා තනාග වශ්යදයන්, ඉස්ලාමීය 
සදාචාරය දගෝලීය මට්ටදම් පැතිර පවතින්න ට 
සලස්වන බව අල්ලාහ් ප්රුකාශ්ය කරයි.  

اِِلَاِت لَيَْستَْخِلَفنَُّهْم ِِف  يَن آَمنُوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ ِ وََعَد اللَّـُه اَّلَّ
ي  ِ ََنَّ لَُهْم ِدينَُهُم اَّلَّ يَن ِمن َقبِْلِهْم َويَلَُمِكِّ ِ رِْض َكَما اْستَْخلََف اَّلَّ

َ
اأْل

ن َبْعدِ  ََلَُّهم ِمِّ ْمناا اْرتَََضٰ لَُهْم َويَلُبَِدِّ
َ
َيْعبُُدونَِِن ََّل  ۚ   َخْوفِِهْم أ

ُكوَن ِِب َشيْئاا ئَِك ُهُم  ۚ   يُْْشِ ـٰ ولَ
ُ
َوَمن َكَفَر َبْعَد َذٰلَِك فَأ

 ﴾٥٥﴿ الَْفاِسُقونَ 

“නුනලා අතරින් විශ්ය්වාස දකොට යහකම් කළවුන් ට 
මිහිතලදේ ඔවුන ට දපර වූවන් ට නිදයෝජිත භාවය 
දුන්නාක් දමන් සැබැවින් ම නුනලාට ද නිදයෝජිත 
භාවය ලබා දදන බවට ද ඔවුන් දවනුදවන් පිළිගත් 
ඔවුන් දේ දහම ඔවුන ට (පිළිපැදීම ට) සැබැවින් ම 
ඉඩ සලස් වන බව ට ඔවුන ට ආති වූ බිදයන් පසුව 
සුරක්ෂ්ත භාවය ට (එය) සැබැවින්ම පරිවර්තනය කර 
දදන බවට ද අල්ලාහ් ප්රුතිඥා දුන්දන් ය. ඔවුහු මා 

http://tanzil.net/#24:55
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නමදින්දනෝය. මට කිසවකින් ආදේශ්ය 
දනොකරන්දනෝ ය. ඉන් පසුව කවදරකු ප්රුතික්දෂේප 
කදළේ ද එවිට පාපතරයින් ඔවුන්ම ය.” සූරා නූර් 24:55 

නිමි. 
ඔබ  දේ අගනා අදහස් අප ට දනවන්න. 

www.sinhala@islamhouse.com 


