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2014 ෂදසැම්බර් 5 වන දින පළ වු ලිපිය 

සංහල පරිවර්තනය 

ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

 

ආරම්භක යුගෂය් මිනිස් වර්ගය එක් ජාතියකට අයත් ව ඒක ෂද්වත්වය 

අනුගමනය කළ බවද, පසුව ක්රමානුකූලව අල්ලාහ්ට සමාන තැබීෂම් පාපයට 

සම්බන්ධ වූ බවද ඉස්ලාමෂය් ෙරීආ නම් නීතිය සනාථ කරයි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂම් බව තහවුරු කරන්ෂන් ෂමෂසේය. 

 
ُ

َّاُس أ ِ اَن انل نَي ُمبَِشِّ ِِّ َّبِي ـُه انل ًة َواِحَدةً َفبََعَث اللَّ ِ مَّ ِقِّ ِِلَْحُكَم يَن َوُمنِذر نَزَل َمَعُهُم الِْكتَاَب بِاْْلَ
َ

يَن َوأ
 ِ َّاِس فِيَما اْختَلَُفوا فِيه  ۚ  َبنْيَ انل

 “ජනයා එකම සමූහයක් විය. පසුව අල්ලාහ් ශුභාරංචි පවසන්නන් ෂලස ද 

අවවාද කරන්නන් ෂලස ද නබිවරුන් ව එවීය.” 2:213 

ෂම් පිළිබඳ ව අබ්බාස් (රළි) තුමා පහදා දුන්ෂන් ෂමෂසේය. “නූහ් සහ ආදම් (අලල) 

අතර පරම්පරා 10ක් වන අතර, ඔවුන් සයලු ෂදනාම ඒක ෂද්වත්වය යටෂත් ෙරීආ 

නීතිය අනුගමනය කෂළෝය. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් තමන් අතර  විරුද්ධ වුහ. එනිසා 

අල්ලාහ් ඔවුන්ට අවවාද කරනු පිණිස සහ ශුභාරංචි ෂගන ෂදන්නන් වශෂයන් 

නබිවරුන් එවීය.”  

ඉබ්නු උර්වා අල් හම්බලි (රහි) ෂමම වදන ගැන අදහස් දක්වන විට, “කාබිල් 

සහ ඔහුෂේ පුත්රයන් අේනි ූජජා කරන්නන් යනුෂවන්, ආගමික ග්රන්ථ ෂදනු ලැුවවන් 

අතර ඉතිහාසඥයන් ෂේ නිගමනය ෂමම හදීසය නිෙප්්රභ කරයි.” යනුෂවන් පැවසය. 

එපමණක් ෂනොව, මිනිසාෂේ ස්වභාවික පදනම වන්ෂන් ෂදවියන්ට සමාන තැබිම 

බවද, ඒක ෂද්වත්වය යන සංකල්පය මිනිසා විසන්ම ෂතෝරා ගත් එකක් බවද 

ඇතැම් දර්ශනවාදීන් සහ අෂද්වවාදීන් දක්වන මත ෂමම කුර්ආන් වාකය සහ හදීසය 

නිේප්රභ කරයි. ඉහත සඳහන් කුර්ආන් වාකය සහ පහත සඳහන් වන හදීස් වදන් 

ෂදක ෂම් විෙය පිළිබඳ ව තවත් පැහැදිලි කරයි. නබි (සල්) තුමාණන්ෂේ හදිස් අල් 

කුද්සයක, “අල්ලාහ් ෂමෂසේ පවසයි. මෂේ ගැත්තන් සයලු ෂදනාම සතය දහම මත 



(ඒකෂද්ව විශව්ාසෂය්) මැව්ෂවමි. අනතුරුව ෂෙයිතාන්වරු පැමිණ, මිනිසාව සතය 

මාර්ගෂයන් බැහැර කර, වැරදි මාර්ගයට ෂයොමු කෂළෝය.  මම ජනතාවට 

නිතයනුකූල බව පැවසු ෂද් ලෙයිතාන්වරු නීති විෂරෝධි බවට පත්කෂළෝය. මට 

සමානයන් තබන ෂලස ජනතාවට අණ කෂළෝය. ෂම්වා සඳහා මම කිසදු 

අනුමැකියක් පහළ කෂළේ නැත.” 

නබි (සල්) තුමාණන් ෂමෂසේ වදාළහ. “සෑම දරුෂවකුම උපත ලබන්ෂන් ෆිත්රා 

(පිරිසදු මිනිස් සව්භාවය) මතය, එෂහත් ඔහුෂේ ෂදමාපියන් ඔහු ව යුෂදව්ෂවක් ෂහෝ 

කිතුනුෂවක් ෂහෝ අේනි ූජජා කරන්ෂනක් බවට පත් කරති.  සෂතක් ස්වභාවික 

පැටෂවකු ජනිත කිරිම හා ෂමය සමාන ෂව්. ඔවුන් ව ඔබ අංග ෂේදනය කරන තුරු, 

ඔවුන් අංග ෂේදනය කරනු ලැබ ජනිත වීම ඔබ දකින්ෂන් ද?” 

يِن َحنِيًفا قِْم وَْجَهَك لِِلِّ
َ

هِ الَِِّت َفَطرَ َت ۚ  فِْطرَ  فَأ َيَْها اللَـّ َّاَس َعل ِ  انل ه يُن  ۚ  ََل َتبِْديَل ِِلَلِْق اللَـّ َٰلَِك الِِّ ۚ  َذ
ْكَثَ 

َ
ُِِّم َولَـَِٰكنَّ أ َّاِس ََل َيْعلَُموَن  الَْقي  ﴾٣٠﴿انل

අුව හුෂරයිරා (රළි) තුමා ෂමෂසේ ප්රකාශ කරයි. “එබැවින් (නබිවරය!) 

අවංකභාවෂයන් නුඹෂේ මුහුණ දහම ෂකෂරහි ස්ථාපිත කරවු. ෂමය ඒ ෂලස  

මිනිසා ව මැවු අල්ලාහෂ්ේ (ෆිත්රා නම්) සව්භාව ධර්මයයි. අල්ලාහ්ෂේ මැවීෂමහි 

ෂවනස් කිරීමක් ෂනොමැත. එයයි  සෘජු දහම. නමුත් මිනිසුන්ෂගන් ෂබොෂහෝ ෂදනා 

(ඒ බව) ෂනොදනිති.” 30:30 

ඒක ෂද්වත්වය අනුගමනය කළ ජනතාව අතර, අල්ලාහ්ට සමාන තැබීම නම් 

ෂරෝගය පැතිරුෂේ ෂකෂසේ දැ යි මුසල්ිම්වරු අවෂබෝධ කර ගැනීම ෂකතරම් 

වැදගත් දැ යි ඉහත සඳහන් හදිස් සහ අල් කුර්ආන් වැකි පැහැදිලි කරයි. නූහු නබි 

(අලල) තුමාණන්ෂේ ජනතාව එතුමාට පැවසු ෂද් ගැන උත්තරීතර අල්ලාහ ්ෂමෂසේ 

සදහන් කරයි.  

ُوا ََل  وَث َويَُعوَق َونَْسً نَّ آلَِهتَُكْم َوََل َََذرُ  َََذرُ َوقَال ا َوََل ُسَواًًع َوََل َيُغ  ﴾٢٣﴿ا نَّ َودًّ
“නුඹලා නුඹලාෂේ ෂදවිවරු කිසවිටක අත් ෂනොහරිවු. තවද, ‘වද්‘ ද ‘සුවාාඃ‘ ද 

‘යගූත්‘ ද ‘යඌක්‘ ද ‘නස්ර්‘ ද කිසවිෂටක අත් ෂනොහරිවු යැයි ඔවුහු (නූහු නබිට 

එෂරහි වුවන්) කිහ.” අල් කුර්ආන් 71:23. ෂමහි නම් සඳහන් පස් ෂදනා යහපත් 

බැතිමතුන් බවද, ඔවුන් මරණයට පත්වීෂමන් අනතුරු ව ඔවුන්ට ූජජා කරන ෂලසද, 

ඔවුන්ෂේ ෂසොෂහොන අසල ලැගුම් ගන්නා ෂලස ද අඥන ජනතාවෂේ කනට 

ෂෙයිතාන් ෂකොඳුරා කියවු බවද ඇතැම් ආගමික විද්වතුන් අදහස් දක්වති. ෂම් පස ්

ෂදනා සඳහා පිළිමවල් ඉදි කරන ෂලසද, ඔවුන්ව සහිපත් කිරීම සහ අනුගමනය 

කිරිම අලංකාරවත් කුසල් ක්රියාවක් බවද ෂෙයිතාන් ඉන් පසුව පැමිණි පරපුරට 

ෂකොඳුරා කීෂව්ය. අල්ලාහ්ට අමතර ව ෂම් පිළිම වලට ද නැමදුම් කළ යුතු බව ඉන් 

අනතුරුව පැමිණි තුන්වැනි පරම්පරාවට ෂෙයිතාන් පැවසීෂමන් ඔවුන්ද, ෂමය  තම 

මුතුන් මිත්තන් කළ ආගමික වතාවත් යැයි පවසමින් දිගින් දිගට වැරදි මාර්ගය 

ඔස්ෂසේ යන්නට වුහ. 

http://tanzil.net/#30:30
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ෂම් නිසා උත්තරීතර අල්ලාහ් එම සමාජය ෂවතට නූහු (අලල) තුමාණන් 

එවීෂමන්, අල්ලාහ්ට පමණක් නැමදුම් කරන ෂලස එතුමා තම ජනයාට උපෂදස් 

දුන්ෂන්ය. එතුමාෂේ ඇරයුමට කිහිප ෂදෂනක් හැර බහුතරයක් සවන් දුන්ෂන් නැත. 

ෂමම සම්ූජර්ණ සද්ධිය අල් කුර්ආනෂය් (සූරා නූහ්) අල්ලාහ් විස්තර සහිත ව 

සඳහන් කර ඇත. ෂමය සම්බන්ධ ව ඉබ්නු අබ්බාස් (රළි) තුමා වැඩි දුරට සඳහන් 

කරන්ෂන් ෂමෂසේය. “සැබැවින්ම, නූහ් නබි (අලල) තුමාණන්ෂේ සමාජයට අයත් 

ෂම් නමැති පස ්ෂදනාම ඉතාමත් ධාර්මික අය වුහ. ඔවුන් මිය යෑෂමන් අනතුරු ව 

ඔවුන්ට සහිවටන වශෂයන් ඔවුන්ෂේ පිළිම ඉදි කරන ෂලස ද, එම පිළිමවල්  

ජනතාව රැස්ෂවන ස්ථානයන්හි තබන ෂලසද ෂෙයිතාන් එම සමාජෂය් ඇතැම් 

අයෂේ කනට ෂකොඳුරා කියන්නට විය. ඒ ජනතාවද ඒ ආකාරෂයන් කටයුතු කළහ. 

ෂකෂසේ ෂවතත්, ඔවුන්ෂගන් කිසෂවක් ෂමම පිළිම වලට වන්දනාමාන කෂළේ නැත. 

ඒ පරපුර මිය යන තුරු, එවැනි පිළිම ඉදි කළ අරමුණ පවා ඔවුනට අමතක වී 

තිුවණි. එෂහත් (ඉන් පසුව පැමිණි පරම්පරාව) ඒවාට වන්දනාමාන කිරීමට පටන් 

ගත්හ.” 

අල් තබ්බාරි සහ ෂවනත් විද්වතුන් ද ෂමය හා සමාන සද්ධින් වාර්තා කර 

ඇත. යzසීද් ඉබ්නු අල් මුහල්ලබ් පිළිබඳ ව අුව ජාෆර් අල් බාකිත් (හිජ්රි 11 වර්ෙය) 

පවසා අුව මත්තහර්ෂගන්  අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු හුමාද්  අද් දුර්රාල් මන්දූර් ග්රන්ථෂය් 

ෂමෂසේ වාර්තා කරයි. “අල්ලාහ්ට අමතර ව තවත් ෂකෂනකුට වන්දනාමාන කළ 

ස්ථානයක ඔහු ඝාතනය කරනු ලැබීය.”  ඔහු තවදුරටත් ෂමෂලස දන්වයි. “වාද් 

නමැති මුසල්ිම් වරෂයක් සමාජෂය් ආදරයට  ලක් වූ ෂකෂනකි.  ඔහු මිය ගිය පසු, 

බාබිල් නුවර ඔහුෂේ ෂසොෂහොන අසල ෂසනඟ වාඩි වී ඔහු ෂවනුෂවන් ෂශෝකය 

දක්වමින් විලාප ෂදමින් සටියහ. ඔවුන් ෂමෂලස විලාප ෂදමින් සටින දර්ශනය දුටු 

ඉබ්ලීස ්(ෂෙයිතාන්) මිනිෂසකුෂේ රූපෂයන් පැමිණ, “ඔහු (වාද්) ෂවනුෂවන් නුඹලා 

දුක්ෂවමින් විලාප ෂදමින් සටින බව දකිමි. ඔහු සහි කරනු පිණිස ඔහු සඳහා රූපයක් 

ඉදි කර, ඔබ සැම රැස් ෂවන ස්ථානයන්හි තබන්ෂන් නම් සුදුසුයැ”යි කීය. ෂමයට 

එකඟ වූ ෂසනඟ ඔහුෂේ (වාද්ෂේ) රූපයක් සාදා ඔහු ව සහි කරනු පිණිස ඔවුන් රැස ්

ෂවන සථ්ානයන්හි තැුවහ. ජනතාව ෂමෂලස ඔහු ව (වාද්) අධික ෂලස සහි කිරීම 

දුටු ඉබ්ලීස් “ඔබ සෑම ෂකෂනකුම ෂමවැනි රූප සාදා තම තමන්ෂේ නිෂවස් හී තබා 

ගත්ෂත් නම්, ඔහුව නිතර සහි කළ හැකි වනු ඇත.” යනුෂවන් ෂයෝජනා කෂළේය. 

ඔවුන් එම ෂයෝජනාවට  එකඟ වී තම නිෂවස් හි තබා ඔහු (වාද්) ගැන නිතර සහි කර 

එම රූපයට පුද සැලකිලි දක්වන්නට පටන් ගත්ෂතෝය.  

“ඔවුන්ට පසුව පැමිණි පරම්පරාවට අයත් ජනතාව, තම මුතුන් මිත්තන්ෂේ 

ක්රියා දමය දැක, ඔවුන් ද එය අනුගමනය කරමින්, අල්ලාහ්ට අමතර ව වාද්ට ද 

වන්දනාමාන කිරීමට ෂයදුනහ. අල්ලාහ්ට අමතර ව ෂවනත් ෂදවිවරුන්ට නැමදුම් 

කිරීම ආරම්භ වූෂය් ෂමෂසේය. ෂමම පිළිමයට ඔවුන් වාද් යැයි නම් කළහ.” 

යනුෂවන් ෂමම ඉතිහාසය පිළිබඳ ව අුව ජාෆර් දන්වයි. 

ෂම් ෂහේතුෂවන් අල්ලාහ්ට ආෂද්ශ තැබීම නම් මහත් පාපය තහනම් කර, 

දිවයමය නීති රීති සයල්ල සම්ූජර්ණ කරනු පිණිස අවසාන නබිවරෂයකු ෂලස 

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ව ෂලොවට එවීෂමන්  ඉතාමත් භාගයවන්ත හා උත්රීතර 



අල්ලාහ්ෂේ ප්රඥාව ඉේට විය. ෂමම පදනම මත, ෂසොෂහොන් මත ලෛතයය 

ඉදිකිරීම, විෂශේෙෂයන් ජනතාව ගමන් කරන මාර්ග අසල ඒවා ඉදි කිරීම, එය 

ජනතාව රැසව්න සථ්ානයක් බව පත්කීරීම, එහි උත්සව පැවැත්වීම, එහි ෂසොෂහොන් 

කරන ලද තැනැත්තාෂේ නාමෂයන් දිවුරුම් කිරීම, භාරය ඔප්පු කිරීම යනාදී සයලු 

ක්රියා තහනම් කරන ලදී.  ෂමවැනි සයලු ක්රියාවන් දහෂම් ෂනොමැති අමතර ක්රියා 

බවට පත්වන අතර අල්ලාහ්ට අමතර ව ෂවනත් අයට නැමදුම් කිරීමක් බවට 

සැලෂක්. 

ෂමවැනි ක්රියාවන්, විවිධ ආගම් වල අද පවතින වන්දනාමාන ක්රමය හා 

ෂකතරම් සමාන දැ යි ලැංකික මුස්ලිම්වරුන් වන අපට දැක ගත හැක. ඒ ආගම් වල 

අද පවතින වන්දනාමාන ක්රමය ෂම් අයුරින් ෂවනස් වී පැමිණිය හැකි බව පහදා ගත 

හැකි වනු ඇත. 

 අද වැනි වර්ධනය වූ සමාජෂය්, ආගමික දැනුම හීන වී අවිඥානය සෑම 

තැනම පැතිර පවතින ෂමම යුගෂය්, මිනිසා ව ෂනොමඟ යවන්නට ක්රියා කරන 

ෂෙයිතාන්ෂේ ක්රමන්ත්රණයට හසු ෂනොවී තවමත් සෘජුව තම ෂද්ව විශව්ාසය 

ආරක්ො කරමින් සටින ජනතාව ද ෂනොමඟ යවන්නට ෂෙයිතාන්ෂේ වෑයම 

තවමත් අවසන් වී නැත.  

නිමි. 

   

  

 


