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මුස්ලිම් උම්මතයේ වර්තමාන 
දුබල අර්බුදකාරී හා 

අපකීර්තිමත් තත්ත්වය පිළිබඳ 
විමසුමක් 

වර්තමාන යලෝකයේ සදු වන යබොයහෝ සදුවීම් යදස 
විමසුම් ඇසන් නිරීක්ෂණය කිරීයම් දී ගැටලු  හා 
යනොසන්සුන්තාවන් ඇති යබොයහෝ ස්ථානයන් හි 
ඇත ැ ම්  මුස් ලි ම්  වරුන්  යේ  යන ො යහ ො බින ා 
ක්රි්යාකාමකම් යහුවෙයවන් ්ස්ලාමය ට බලවත් 
අපකීර්තියක් ඇති කම දීම ට යහුවෙ සාධක වී ඇති 
බව පැහැදිලි ව යපයනන්නට ඇත. යමයසු වීමට 
යහුවෙව කුමක් ද යන්න විමසා බැලීම යමම ලිපියේ 
මූලික අමමුණයි.  උම්මතයේ වර්තමාන දුබල 
අර්බුදකාරී හා අපකීර්තිමත් තත්ත්වය පිළිබඳ ව 
විමසුමක යයදීයම් දී අප විසන් අනිවාර්යයයන් ම 
මනුෂක වර්ගයා ට (හා ජින් වරුන් ට) විශ්වයේ 
අධිපති මහා කාරුණික අල්ලාහ් විසන් පහළ කමන 
ලද අවසන් දිවකමය මාර්යගෝපයද්ශය ූ  අල් 
කුර්ආනය සහ අල්ලාහ්යේ අවසන් ධර්ම දුතයාණන් 
ූ  මුහම්මද් වෙමාණන් යම් පිළිබඳ ව පවසා ඇති 
වැදගත් කරුණු යකයමහි අවධානය යයොමු කිරීම 
අතකවශක යැයි සතන්යනමු. පළමු ව වර්තමාන 
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යලෝක මුස්ලිම් ප්ර-ජාාවයේ යත තික සාධක හා 
යතොමවෙරු යකයමහි අවධානය යයොමු කමමු.  

අපයේ බලගවෙකම 

වර්තමාන යලොව සමස්ත ජානගහනය ූ  බිලියන 
7.122 න් බිලියන 1. 667 ක් ම මුස්ලිම් වරුන් ය. 
එනම් යලෝක ජානගහනයයන් 23.4% ක් ම මුස්ලිම් 
වරුන් ය.  

( මු ල ා ශ්රග ය : 

http://www.lifeofmuslim.com/2014/01/muslim-

population-statistics-in-world-2013-2014.html) 

තවත් අයුමකින් පවසන්යන් නම් යලොව සෑම සතම 
යදයනක් අතරින් එක් අයයකු මුස්ලිම් වමයයක් ය. 
යමවන් බලගවෙ ජානගහන ප්ර-තිශතයක් තිබිය දීත් අප 
අතයර් දුබලතා ඇති විය හැක්යක් යකයලස ද යන්න 
යයමකුට ප්ර-යහුලිකාවක් විය හැකිය.  

යමයට අමතම ව යලොව මටවල් 57 ක් ම මුස්ලිම් 
මාජාකයන් යලස ‘මුස්ලිම් සහයයෝගීතා සිංවිධානයේ’ 

(Organization of Islamic Cooperation) 
සාමාජිකත්වය දමති. යමවන් බලගවෙ තත්ත්වයක් 
යලොව කිසදු ආගමික යහෝ වාර්ගික කණ්ඩායමකට 
යනොමැත. අයනකුත් සයලු ම ආගමිකයින් අතයර් 
තම තමන්යේ ආගමික යපොදුතාවක් දක්නට තිබුණ 

http://www.lifeofmuslim.com/2014/01/muslim-population-statistics-in-world-2013-2014.html
http://www.lifeofmuslim.com/2014/01/muslim-population-statistics-in-world-2013-2014.html
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ද වාර්ගිකත්වයයන් දුමස්ථතාවයක් ඔවුන් වෙළ 
දක්නට ඇත. ්ස්ලාමිකයින්යේ තත්ත්වය යමයට 
හාත්පසන් ම යවනස් ය. අප අතම ඇති වාර්ගික 
පටුත්වය ්වත ලා ‘උම්මතය’ නම් ූ  යහකම 
දැහැමිකම හා අයනකෝනක යග මවයයන් අලිංකතත 
විශ්ව  සයහෝදමත්ව පදනමකින් සැයවොම දැඩි 
සබැඳියාවකට යගන ඒමට  ්ස්ලාමය වෙළින් 
අවස්ථාව සැලසී ඇත. යමය ද යලෝක මුස්ලිම් 
ප්ර-ජාාවයේ ශක්තිය වඩ වඩාත් තහවුරු කමන 
ස ා ධ ක ය ක්  ව  ප ව තී .  ය ම ය සු  ති බි ය  දී ත් 
අවාසනාවකට යමන් අපට දක්නට ඇත්යත් දුර්වල 
අර්බුදකාරී හා අපකීර්තිමත් තත්ත්වයකට යලෝක 
මුස්ලිම් ප්ර-ජාාව යකයමන් යකයමන් ගමන් කමන 
අයුරු ය.  

“ස ැබ ැවින් ම  විශ්ව ාසවන්තයින් (ස ැයව ොම ) 
ස ය හ ෝ ද ම යි න්  ම  ය .  එ බ ැ වින්  නු ඹ ල ා ය ේ 
සයහෝදමයින් යදයදයනකු අතම සුහදතාව ඇති 
කමවු. තව ද නුඹලා කරුණාව ලැබූවන් වනු පිණිස 
අල්ලාහ් ට බිය තක්තිමත් වවු”. (අල් කුර්ආන් 49 : 
10) 

“තමන් ට යහපත් යැයි  ඇලුම් කමන ද ෑ  තම 
සයහෝදමයාට ද ඇලුම් කමන යතක් ඔහුයේ ඊමානය 
(විශ්වාසය) දුර්වල ව තත්ත්වයක පවතී”. (බුහාරි 
නබි වදන් ග්රලන්ථයයන්)  



 

6 

“යගොඩනැගිල්ලක එක් යකොටසක් අයනක් යකොටස 
ශක්තිමත්  කමන්න ාක්  ය මන්  ස ැ බ ැ වින්  ම 
විශ්වාසවන්තයින් එකියනකා හා බැඳී සටිති”. 
(බුහාරි හා මුස්ලිම් නබි වදන් ග්රලන්ථයයන්)  

යලෝක සමස්ත ජානගහනයයන් හතයමන් යකොටසක් 
නියයෝජානය කමමින් හා මටවල් 57 ක් මුස්ලිම් 
මටවල් ව පවතීන තත්ත්වයක් වෙළ අප යමතමම් 
අවලිංගු කාසයක් බවට පත් ව ඇත්යත් කුමන 
කාමණා යහුවෙයවන් ද? යමය අප සැමයේ මනයසු 
නිමවෙරුව මවෙ වන ප්ර-ශ්නයක් යනොවන්යන් දැයි 
අසන්නට කැමැත්යතමු.  

යමයට අමතම ව මැද යපමදිග මාජාකයන් හයක් 
එකවෙ  වී  පි හි ටු ව ා  ගන්න ා  ල ද  ‘ ස මු ද්රඑ ව ිංක 

සහයයෝගිතා සතාව’ ට (Gulf Cooperation Coun-

cil)  අයත් මටවල් හි ඇති ස්වාතාවික සම්පත් යදස 
බලන විට යලොව වැඩිම දළ ජාාතික නිෂ්පාදනය 

(Gross Domestic Production) යමන්ම වැඩිම ඒක 

පුද්ගල ආදායම (Per Capita Income) ඇති මටවල් 
අතම ්හළම තලය ට පත් වන්නට යමම මටවල් 
වලට හැකියාව ලැබී ඇත.  යලොව විශාලතම යබොම 
යතල් නිධි සයල්ලම යමම මටවල් වලට අයත් ය. 
මහා කාරුණික අල්ලාහ් මුස්ලිම් වරුන් ට යමතමම් 
විශාල  ආර්ථික යද්ශපාලන හා පිරිස් බල ශක්තියක් 
ලබා දී තිබුණ ද සතම යදසන් මාධකයන් මගින් 



 

7 

මුස්ලිම් වරුන් පිළිබඳ ව අපට ද ැන ගන්න ට 
ලැයබන්යන් හද සසල කමවන යතොමවෙරු සමුදායකි. 
අපයේ යමම අසමණ බයාදු දුබල අපකීර්තිමත් හා 
අ ර්බු දක ා රී  තත්ත්වය  පිළිබඳ  ව  ්ස් ල ා මීය 
යකෝණයයන් යහුවෙ විමසීමකට කරුණාකම අප හා 
එකවෙ වන්න.  

අපයේ බලගවෙකම දුබල කමක් බවට පත් වුයේ 
යකයලස ද? 

්ස්ලාමීය විද්වවෙන් බහුතමයකයේ මතය අනුව 
යමම අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ට මූලික යහුවෙව 
බවට ඔවුන් යපන්වා යදන්යන් මුස්ලිම් වරුන්යගන් 
අති මහත් බහුතමයක් නිවැමදි හා ජායග්රලාහී ඉ ්ස්ලාමීය 
පිළියවත් නිස අයුරින් යනොපිළිපැදීමත් නාමික 
මුස්ලිම් වරුන් බවට පත් වී සටීමත්ය. මුහම්මද් ධර්ම 
දුතයාණන්යේ අලිංකාම පිළියවත (සුන්නතය) 
අතහැම විවිධ ආකාමයේ නුතන නවකකමණයන් 
්ස්ලාමයේ පිළියවත් බවට පත් කම ගනිමින් අති 
උවෙම් අල්ලාහ්යේ දහම විකතති කිරීම ට කටයුවෙ 
කිරීම යමම අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ට තවත් ප්ර-බල 
යහුවෙවක් බව විද්වවෙන් යපන්වා යදති .  යමම 
දුබලතාවන් ට එයමහි නිවැමදි ක්රි්යා පිළියවත වහා 
වහා අල් ර්ආනය හා මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන්යේ 
අලිංකාම පිළියවත ූ  ‘සුන්නතය’ පදනම් කම යගන 
සදු කළ යුවෙ ව ඇත.  
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මූලික ප්ර-තිපත්තියක් 

්ස්ලාමීය ්ගැන්වීම් හි මූලික ප්ර-තිපත්තියක් නම් අති 
උවෙම් අල්ලාහ් විසන් මුළු මහත් මනුෂක වර්ගයාට ම 
අවසාන ධර්ම දුතයා යලස මුහම්මද් වෙමාණන් ව 
පත් යකොට එවනු ලැබුයේ මිනිසා ව අල්ලාහ්යේ 
සමීපත්වය ට රැයගන යන සයලු යහපත් දෑ විග්රලහ 
යකොට පැහැදිලි කම දී ඒවා පිළිපදින යලස දිරි 
ගැන්වීමටත් එයලස ම මිනිසා ව අල්ලාහ් යවතින් 
දුමස්ථ කමවන සයලු අයහපත් දෑ විග්රලහ යකොට 
පැහැදිලි කම දී ඒවායින් වැළකී සටින යලසත් එහි 
තයානක ප්ර-තිලලයන් පිළිබඳ අවවාද කිරීමටත් ය. 
යම අනුව ජීවිතය යගොඩ නැගී ඇති මූලික පදනම් 
සාධක යදක අවයබෝධ කම ගැනීමට අපට පහසු වනු 
ඇත.  

පළමුව: යහපත් දෑ කුමක් ද යන්න අවයබෝධ කම 
ග ැනීම  හ ා  ඒව ා  පිළිප ැ දීමට  අධිෂ් ඨ ානශීලී 
මානසකත්වයක් යගොඩ නගා ගැනීම.  

යදවනුව: අයහපත් දෑ කුමක් ද යන්න අවයබෝධ කම 
ගැනීම හා ඒ සයල්යලන් දුමස්ථ වීමට අධිෂ්ඨානශීලී 
මානසකත්වයක් යගොඩ නගා ගැනීමට කටයුවෙ 
කිරීම.  

යමම  කරුණු සයල්ල  සත්  හි  ද ම ා  ගනිමින්  
වර්තමාන අව ාසනාවන්ත තත්ත්වය පිළිබඳ 
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්ස්ලාමීය ්ගැන්වීම් යකයමහි අවධානය යයොමු 
කමමු.  

උම්මතය මුහුණ පාන්නා ූ  සද්ධීන් 

මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන් දැනට වර්ෂ 1436 ක ට 
යපම ම වර්තමාන උම්මතය මුහුණ පාන්නා ූ  
සද්ධීන් පිළිබඳ පූර්ව දැනුම් දීම් කම ඇති බව නබි 
වදන් විමසා බැලීයම් දී අපට පැහැදිලි යලස ම දැක 
ගන්න ට හැක. යමම පූර්ව දැනුම් දීම් වලින් ඇතැම් 
කරුණු උම්මතය අනාගතයේ භුක්ති විඳින්නා ූ  
යහපත් පැති පිළිබඳ ව ය. ඔවුන් මිහිතලය මත 
ස්ථාපිත වී මාජාක බලය හා යග මවය ලබන්නන් 
බවට පත් වන බව යමම යහ පූර්ව දැනුම් දීම් මගින් 
අපට දැක ගත හැකිය.  

අයනකුත් පූර්ව  ද ැනුම් දීම්  මගින් අති  උවෙම් 
අල්ලාහ්යගන් අපව දුමස්ථ කමවන ක්රි්යා පිළිබඳ 
අවවාදාත්මක අනවෙරු ඇඟවීම් කම ඇති අතම 
එමගින් අයනකුත් ජාාතීන් අබියස උම්මතය පත් වන 
දුර්වලතාව හා අසමණතාවය පිළිබඳ ව දන්වා ඇත. 
යමම නබි වදන් කිහිපයක් මීළඟට විමසා බලමු.     

දුර්වලතා පිළිබඳ විග්රලහයන් 

යම් පිළිබඳ ව ඇති නබි වදනක් යකයමහි අපයේ 
අවධ ානය  යය ොමු  කමමු .  නබි  වෙම ාණන්යේ 
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සහගාමියයකු ූ  තේබාන් වෙමා විසන් දන්වා ඇති 
(අබු දාූ ද් - නබි වදන් - හදීස් අිංක 4297) නබි වදන 
වැදගත් යතොමවෙරු මාශියක් අපට ලබා යදයි. ඒ 
අනුව නබි වෙමාණන් වයමක යමයලස පවසා 
ඇත්තාහ. ‘ආහාම බුදින්නන් තම යතෝජානය යවත 
එක් යමොක් වන්නා යසු ජාාතීන් (මුස්ලිම් යනොවන 
මාජාකයන්) එකි යනකා ආමන්ත්රනණය කමමින් ඔබ 
යවත යමොක් වනු ඇත’. එවිට එක් අයයකු ‘එයලස 
වන්යන් එදින අප ්තා කුඩා සිංඛ්කාවක් ව සටින 
නිසා දැ’යි  ප්ර-ශ්න කම සටියේය. එයට පිළිවෙරු 
යදමින් ‘එදින ඔබ සැම ්තා අධික සිංඛ්කාවකින් 
යුක්ත වනු ඇත. නමුත් නුඹලා යපන පිඩු එනම් 
ජාලයේ පා යවන (කිසදු ශක්තියකින් යතොම ූ ) යපන 
පිඩු යලස වනු ඇතැයි ද ඔබයේ සවෙමායේ සතින් 
ඔබ පිළිබඳ ව තිබු බිය ්වත් යකොට ඔබයේ සත් වෙළ 
ට දුර්වලතා ව (වහ්න්) අල්ලාහ් විසන් ඇවෙළත් 
කමනු ඇතැ’යි  නබි වෙමාණන් පවසා සටියහ. ‘නබි 
වෙමනි ,  ‘ ව හ්න් ’  යනුයවන්  අ දහස්  වන්යන් 
කුමක්දැ’යි තවත් අයයකු ප්ර-ශ්න කම සටියේය. එයට 
පිළිවෙරු යදමින් ‘යමයලොව යකයමහි ඇති අසීමිත 
ආශාව හා  මමණය පිළිකුල් කිරීම යැ ’යි  නබි 
වෙමාණන් එවිට පවසා සටියහ.  

යමම නබි වදන යලොව සැම තැන ජීවත් වන 
වර්තමාන උම්මතයේ පළමු වර්ගයේ දුර්වලතාව 
විග්රලහ කමයි. යමයලොව තාවකාලික ජීවිතය පිළිබඳ 
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අති මහත් ඇල්මකින් හා ආශාවකින් යුක්ත වී ඒ 
පිළිබඳ ව අසීමිත යලස කාලය යයොමු කමමින් 
කටයුවෙ කමන අතම මමණින් මවෙ ජීවිතය පිළිබඳ 
තැකීමකින් යතොමව හා එම චින්තනය සහමුලින් ම 
පායහු දුමස්ථ වී මමණය පිළිකුල් කමමින් කටයුවෙ 
කිරීම පළමු වර්ගයේ දුර්වලතාව ඇති වීමට යහුවෙව 
යලස යමම නබි වදන පැහැදිලි කම යදයි . අප 
සැයවොම යමම නබි වදන පදනම් කම යගන අපයේ 
සත්සතන් පිළිබඳ විමසුමක යයදීම ්තා වැදගත් 
යැයි අදහස් කමන්යනමු. මමණය පිළිකුල් කිරීම 
වෙළින් අයයකු අති උවෙම් අල්ලාහ් හමු වීම පිළිකුල් 
කමයි. එය සතකය වශයයන් ම ්තාම අතාගක 
සම්පන්න සවෙවිල්ලක් බව අප සැයවොම දන්නා 
කරුණකි.      

යමම නබි වදනින් මවෙ වන අයනකුත් කරුණු 
යකයමහි ද අවධානය යයොමු කමමු.  

 මුස්ලිම් යනොවන්නන් මුස්ලිම් වරුන්යේ 

දුබලතා පිළිබඳ නිමවෙරු අවධානයයන් පසු 

යවති. මුස්ලිම් වරුන්යේ දුර්වලතාවක් දුටු 

විගස ඒ පිළිබඳ පහම දීම ට ්දිරිපත් වන 

අතම  එයට  එයමහි  බ ාධ ාවක් ඇත්නම් 

යකයලස යහෝ එම බාධාව සුනු විසුනු කම 

දමන්න ට කටයුවෙ කමති. මුස්ලිම් වරුන් ට 
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තමන් ව ආමක්ෂා කම ගැනීයම් හැකියාව 

යනොමැති බව දුටු විගස ඔවුන් විනාශ කම 

දමන්නට ද කටයුවෙ කමති.  

 මුස් ලිම්  වරුන්  ට  අයත්  භුමියේ  විවිධ 

ආකාමයේ ස්වාතාවික සම්පත් අති විශාල 

ප්ර-මාණයක් ඇති බව ඔවුන් ්තා යහොඳින් 

දනිති .  මුස් ලිම්  වරුන්  ට  අයත්  භුමිය 

ආක්රිමණය කිරීමට ඔවුන් යපලයඹන එක් 

වැදගත් යහුවෙවක් යලසට යමය දැක්විය 

හැකිය. ඒ සඳහා මුස්ලිම් වරුන් එකියනකා 

යකයමහි යේද ඇති කම හා විවිධ මත ගැටුම් 

පදනම් කමයගන දුර්වල වන අවස්ථා පිළිබඳ 

ඔවුන් නිමන්තම විමසුමක යයදී සටිත්.  

 වර්තමාන උම්මතය යදස විමසුමක යයදීයම් 

දී පැහැදිලි ව යපනී යන සාධකයක් නම් තම 

දහම යග මවය හා සම්පත් ආක්රිමණකාරී 

සවෙමායගන් ආමක්ෂා කම ගැනීයම් හැකියාව 

ඔවුන්  යවතින්  ගිලිහී ඉ  යග ොස්  ඇති  බව 

යපයනන්න ට ඇත.  
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 ආහාම බුදින්නන් තම පලඟන ට ආහාම 

යබදා ගන්නා යසු ප්ර-තික්යෂුපකයින් විසන් 

යටත් කම ගනු ලැබූ මුස්ලිම් වරුන්යේ භුමිය 

තම තමන් ට අවශක පරිදි යබදා ගනු ඇත.  

 ප්ර-තික්යෂුපකයින්යේ සත් හි මුස්ලිම් වරුන් 

පිළිබඳ කිසදු බියක් යනොමැති වී යෑම. නබි 

වෙ ම ා ණ න් ය ේ  ක ා ල ය ය හි 

ප්ර-තික්යෂුපකයින්යේ යනොමනා ක්රි්යා පිළිබඳ 

ව  ස ල  ූ  ව හ ා ම  එ වෙ ම ාණ න්  හ මු ද ා 

යමයහයුමක යයයදන්නට සුදානම් වන බව 

ආමිංචි ූ  විගස ඔවුන් බියයන් තැති යගන 

පලා යන්න ට කටයුවෙ කිරීම දක්නට තිබුණි. 

‘තබුක්’ යුද්ධයේ දී සදු වුයේ යමයයි.  

“අල්ලාහ්  විසන් කිසදු සාධකයක් පහළ 
යනොකම  තිබියදීත්  ඔහුට  ආයද්ශ  කළ 
යහුවෙයවන් ප්ර-තික්යෂුප කළවුන්යේ හදවත් 
වෙළ අපි භීතිය හටගන්වන්යනමු”. (අල් 
කුර්ආන් 3 : 151) 

උම්මතය  යවළ ා  ගන්නා  ය දවන  ආකාමයේ 
දුර්වලතාව පිළිබඳ ව විමසීමක් කිරීම සඳහා නබි 
වෙමාණන්යේ සහගාමියයකු ූ  හුදයිෆා වෙමා විසන් 
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දන්වා ඇති නබි වදන (බුහාරි නබි වදන් අිංක 7084 
සහ මුස්ලිම් නබි වදන් අිංක 1847) විමසා බලමු. 
හුදයිෆා  වෙමා  පවසන අන්දමට  ‘ජානයා  නබි 
වෙමාණන්යගන් නිතම යහපත පිළිබඳ විමසන අතම 
මම අයහපත පිළිබඳ ව විමසීමට හුරු වී සටියයමි. 
මා එයසු කයළු අයහපත මා යවත ළඟා යවයි යන 
බිය යහුවෙයවනි. මම දිනක් නබි වෙමායගන් ‘අපි 
යනොදැනුවත්කම හා අයහපත වෙළ ජීවත් ූ යයමු. 
එවිට අල්ලාහ් අපට යමම යහපත (්ස්ලාමය) ලබා 
දුන්යන්ය. යමම යහපතින් පසු අයහපතක් තියේ 
දැ’යි  විමසා සටියයමි. යමයට නබි වෙමාණන් ‘ඔේ’ 
යැයි පිළිවෙරු දුන්යන් ය. එවිට ‘යමම අයහපතින් 
පසු යහපතක් තියේ දැ’යි විමසා සටියයමි. යමයට 
නබි වෙමාණන් ‘ඔේ, නමුත් එය කිලිටි ූ  යහපතක්’ 
යැයි පිළිවෙරු දුන්යන් ය. එම යහපයත් ඇති කිලිට 
කුමක් දැ යි විමසා සටි විට නබි වෙමාණන් ‘මායේ 
පිළියවතට අයත් නැති කරුණු යකයමහි ජානයා ට 
මග යපන්වන අයයේ පිළියවයත් ඇතැම් කරුණු ඔබ 
අනුමත කිරීමත් ඇතැම්  කරුණු ඔබ අනුමත 
යනොකිරීමත් යැ’යි පිළිවෙරු දුන්යන්ය. යමම (කිලිටි 
ූ ) යහපතට පසුවත් අයහපතක් තියේ දැයි විමසා 
සටියයමි. යමයට පිළිවෙරු යදමින් ‘ඔේ, නිමයේ 
යදොමටු ව අසල සට ආමන්ත්රනණය යකොට ආමාධනා 
කමන්නන් .  ය යමක්  ඔවුන්යේ  ආම ා ධන ා ව 
පිළිගන්යන්ද ඔවුන් ව නිමා ගින්න ට වීස කමනු 
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ලැයේ යැ’යි නබි වෙමාණන් පවසා සටියහ. ඔවුන් ව 
අපට විස්තම කම යදන යලස ්ල්ලා සටියයමි. එවිට 
නබි වෙමාණන් ‘ඔවුන් අප අවෙරින් ූ වන් ය. අපයේ 
තාෂාව කතා කමන්නන් යැ’යි ද පැවසූහ. යමවන් 
තත්ත්වයක් ඇති වුවයහොත් මා කුමක් කළ යුවෙ දැ’යි 
එවිට නබි වෙමාණන්යගන් විමසා සටියයමි. ‘එක්සත් 
මුස්ලිම් සමුහයා  (ජාමාතය) හා ඔවුන්යේ ්මාම් 
වමයා (නායකයා) සමග බැඳී කටයුවෙ කමන්නැ’යි 
නබි වෙමාණන් උපයදස්  දුන්හ.  එවන් එක්සත් 
මුස්ලිම් සමුහයක් යහෝ ්මාම් වමයයක් යනොසටියේ 
නම් මා යකයලස කටයුවෙ කළ යුවෙ දැ’යි විමසා සටි 
විට ‘සයලු කණ්ඩායම් වලින් ්වත් වී මමණය ඔබට 
ළඟා වන වෙරු ගසක මුලක් යහෝ සපා ගනිමින් 
කාලය ගත කමන්න යැ’ යි එවෙමායණෝ පවසා 
සටියහ.  

්හත නබි වදන පිළිබඳ සිංක්ෂිප්ත විග්රලහයක් පහතින් 
දක්වා ඇත්යතමු. එය නබි වදයන් වැකියයන් වැකිය 
පදනම් කම යගන ්දිරිපත් කම ඇත්යතමු.  

‘මායේ පිළියවතට අයත් නැති කරුණු යකයමහි 
ජානයා ට මග යපන්වන අයයේ පිළියවයත් ඇතැම් 
කරුණු ඔබ අනුමත කිරීමත් ඇතැම් කරුණු ඔබ 
අනුමත යනොකිරීමත්’         
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අර්ථය : යම් පිළිබඳ ව විද්වවෙන්යේ මතය වන්යන් 
ඔබ ඔවුන්යගන් සුන්නතය පිළිගන්නා අතම දහයම් 
නවක කරුණු ප්ර-තික්යෂුප කමන බවය.  

‘ඔේ, නිමයේ යදොමටුව අසල සට ආමන්ත්රනණය 
යකොට ආමාධනා කමන්නන්’.  

අ ර් ථ ය :  ආ ම ා ධ න ා  ක ම න් න න්  ඔ වු න් ය ේ 
අනුගාමිකයින් ව විවිධ ූ  යනොමග ගිය පිළියවත් 
කමා කැඳවීම යහුවෙයවන් එම අනුගාමිකයින් නිමය 
යවත යයොමු ූ  ගමනක යයයදන බව.    

‘යයමක් ඔවුන්යේ ආමාධනාව පිළිගන්යන්ද ඔවුන් 
ව නිමා ගින්න ට වීස කමනු ලැයේ’. 

 අර්ථය : යයමක් සුන්නතයයන් බැහැම ූ  නවක 
කරුණු යකයමහි ආමාධනා කමන්නන් අනුගමනය 
කමන්යන් ද ඔවුන්යේ අවසානය නිමා ගින්නයි. 
්හත නබි වදයන් ම යකොටසක් යලස නබි වෙමාණන් 
පවසා ඇත්යත් ‘දහයම් සයලු නවක කරුණක් ම 
යනොමග යෑමක් වන අතම සෑම යනොමග යෑමක් ම 
නිමා ගින්යන්ය’ යනුයවනි. එයහයින් දහයම් නවක 
කරුණු සයල්ල එහි කර්තත වරුන් සමග නිමා 
ගින්නට අයත්  වනු ඇත .  එයලස  ම  යයමක් 
සුන්නතය යවත ආමාධනා කමන්නන් අනුගමනය 
කමන්යන් ද ඔවුන්යේ අවසානය ස්වර්ගයයි.     
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‘එක්සත් මුස්ලිම් සමුහයා  (ජාමාතය) හා ඔවුන්යේ 
්මාම් වමයා  (නායකයා)  සමග බැඳී කටයුවෙ 
කමන්න’.  

අර්ථය : ්ස්ලාමීය මාජාකයක් ඇත්නම් ඔවුන් සමග 
එකවෙ වී එහි දැහැමි ්ස්ලාමීය නායකයා අනුගමනය 
කමමින් කටයුවෙ කමන්න යන්නය.  

‘එවන් එක්සත් මුස්ලිම් සමුහයක් යහෝ ්මාම් 
වමයයක් යනොසටියේ නම්’.   

අර්ථය : යමය වර්තමාන කාලවකවානුව පිළිබඳ 
සටහනක් යලස ගත හැක. යමවන් යනොමගට හා 
දහයම් නවක කටයුවෙ යකයමහි ආමාධනා කමනු 
ලබන නුතන යුගයේ එවන් කණ්ඩායම් හා පිරිස් 
අනුගමනය යනොයකොට  හා  ඔවුන්යේ වැමදි 
ක්රි්යාවන් ට අනුබල දීමක් යනොයකොට ක්රි්යා කළ 
යුවෙ ව ඇති බව අදහස් යේ.         

‘සයලු කණ්ඩායම් වලින් ්වත් වී මමණය ඔබට 
ළඟා වන වෙරු ගසක මුලක් සපා ගනිමින් කාලය 
ගත කමන්න’.  

අර්ථය : යමයින් තදබල යලස ම අවධාමණය කමනු 
ලබන්යන් සුන්නතය ්තා ඕනෑකමින් අනුගමනය 
කමන යලසත් එහි අත්තිවාමමින් බැහැම යනොවන 
යලසත් ය. යමහි අර්ථය සයල්ලන්යගන් දුමස් වී 
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නිවස වෙළට වී සටීම යනොවන බව විද්වවෙන් විග්රලහ 
කමති. අල්ලාහ්යේ මග යපන්වීම පදනම් කම ගත් 
නබි වෙමාණන්යේ සුන්නතය යවත ආමාධනා කිරීම 
යමන්ම යහපත දිරි ගන්වා අයහපතින් ජානයා මුදවා 
ගැනීමට කටයුවෙ කිරීම අප යවත පැවරී ඇති 
වැදගත් ම වගකීමකි. එයින් ්වත් වී සටීමට අපට 
යකයලසකවත් හැකියාවක් යනොම ැත .  නබි 
වෙමාණන් පවසා සටියේ ‘මයේ සුන්නතය හා 
යහමග යවත මග යපන්වනු ලැබූ කාලිෆ් (්ස්ලාමීය 
නායකයින්) වරුන්යේ සුන්නතය දැඩි ව අල්ලා 
ගන්න’ යනුයවනි (අබු දාවුද් - නබි වදන් අිංක 
4606).  ‘ගසක මුලක්’ යනුයවන් හැඳින් යවන්යන් 
සුන්නතය  බව  විද්වවෙන්යේ  මතයයි .  ‘ එම 
තත්ත්වයේ සටිය දී මමණය ඔබට ළඟා වන වෙරු’ 
යනුයවන් අදහස් වන්යන් ‘්ස්ලාමය අනුගමනය 
කමන්යනකු යලස මිය යෑම’ බව ද විද්වවෙන් විග්රලහ 
කමති.  

“විශ්වාස කළවුනි, නුඹලා අල්ලාහ් ට බිය විය යුවෙ 
අයුරින් බිය වවු. නුඹලා සැබැවින් ම මුස්ලිම්වරුන් 
යලස ම මිස මිය යනොයූ ”. ( අල් කුර්ආන් 3 : 102)       

මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන් විවිධ අවස්ථාවන් හි 
මමණින් මවෙ ජීවිතය පිළිබඳ  නිස තැකීමකින් 
යතොමව යමයලොව ජීවිතය පිළිබඳ සීමාව ්ක්මවා 
ඇලුම් කිරීම මුස්ලිම් වරුන්යේ දුබලතාව ට ප්ර-ධාන 
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යහුවෙවක් බව දන්වා ඇත. යමයින් අදහස් වන්යන් 
යමයලොව ජීවිතය සහමුලින් ම ප්ර-තික්යෂුප යකොට 
තාපස ජීවිතයක් ගත කිරීම යනොයේ. මමණින් මවෙ 
යලෝකය එනම් ‘ආහිමා’ යන පදයත් යමයලොව 
එනම් ‘දුන්යා’ යන පද යදකම සමාන ව අල් 
කුර්ආනයේ 115 වාමයක් සඳහන් වී ඇත. යමම 
සමාන සඳහන් කිරීම් පිළිබඳ සටහන නවක  
විග්රලහයක යයයදන්නට දමණ උත්සාහයක් යලස 
යනොසලකා එහි යථාර්ථය යවත ඔබයේ අවධානය 
යයොමු කමන්යන් නම් සුදුසු යැ’යි සතන්යනමු. 
යලොව අවසානය දක්වා පවතින අවසන් දිවකමය 
මාර්යගෝපයද්ශකය ූ  අති උවෙම් අල්ලාහ්යේ අල් 
කුර්ආනයේ සෑම කරුණක් වෙළ ම ගැඹුරු අර්ථයක් 
ඇත යන්න අපයේ නිහතමානී විශ්වාසයයි. එහි මවෙ 
යලොව  (ආහිමා )  හ ා  යමයලොව  ( දුන්යා )  සම 
සිංඛ්කාත්මක අගයකින් සඳහන් කම තිබීයමන් 
මිනිසා යමයලොව හා මවෙ යලොව ජීවිතය අතම 
සමබමතාවක් ඇති කම ගත යුවෙ ය යන්න අදහස් 
වන්යන් ද ැ ’යි  චින්තකයින් හ ා  උගවෙන්යේ 
අවධානය පිණිස ්දිරිපත් කමමි. එම අදහස එහි 
යනොතිබුණත් සැබැවින්ම මිනිසා යමයලොව හා මවෙ 
යලොව අතම සමබමතාවක් ඇති කම ගැනීම වැදගත් 
යන්න කිසයවකු ප්ර-තික්යෂුප කමන්නක් යනොවන 
බව අපයේ නිහතමානී මතයයි.  
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“එයලස ම නුඹලා (යසසු) ජානයා ට සාක්ෂිකරුවන් 
වී ම  පි ණි ස  ද  ම සූ ල්  ව ම ය ා  නු ඹ ල ා  ට 
සාක්ෂිකරුයවකු වීම පිණිස ද  අපි  නුඹලා  ව 
මධකස්ථ ප්ර-ජාාවක් වශයයන් පත් කයළමු”. (අල් 
කුර්ආන් 2 : 143)  

යමම සමබමතාව පවත්වා ගැනීමට අයපොයහොසත් 
වන අවස්ථාවන් හි ජාන ජීවිතයේ අර්බුදකාරී 
තත්ත්වයන් ඇති වීම වැළක්විය යනොහැක්කක් 
බවට පත් වනු ඇත. මවෙ ජීවිතය හා අති උවෙම් 
අල්ලාහ්  ව හමු වීම අමතක යකොට යමයලොව 
පිළිබඳ ව පමණක් වැඩි අවධානයක් යයොමු කමමින් 
ක්රි්යා කමන විට අල්ලාහ්යේ ආශීර්වාදය නැති වී 
යගොස් දුබලතා හා අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් ඇති 
යවයි.  යමයලොව අමතක යකොට මවෙ ජීවිතය 
යකයමහි පමණක් අවධානය යයොමු කමමින් 
කටයුවෙ කමන විට තම ජීවිතය පවත්වායගන යෑම 
සඳහා  අන් අයයේ උපකාමය පතමින් ක්රි්යා 
කමන්නට සදු  වන යහයින් තම යග මවයට 
හානිකම තත්ත්වයක් ඇති යේ. යග මවය මූූඃමීන් 
වරුන් ට අයත් බව අල් කුර්ආනය සාක්ෂි දමයි. 

“යග මවය  අල්ලාහ් ට  ද  ඔහුයේ  දුතය ාට  ද 
විශ්වාසයින්ට ද අයත් යේ”. (අල් කුර්ආන් 63 : 8) 

එයහයින් මුස්ලිම් වරුන් යමම සමබමතාව පවත්වා 
යගන යෑම ්තා වැදගත් ය. නමුත් යමයලොව 



 

21 

පිළිබඳ තමඟකාරීත්වය ද  මුස්ලිම් වරුන්යේ 
දුර්වලතාවට යහුවෙවක් බව පහතින් උපුටා දක්වා 
ඇති නබි වදන පැහැදිලි කමයි.  

නබි වෙමාණන්යේ සහගාමියයකු ූ  අම්ර් ්ේනු අල් 
අන්සාරී වෙමාණන් විසන් දන්වනු ලදුව බුහාරී හා 
මුස්ලිම් නබි වදන් ග්රලන්ථයන් හි වාර්තා යකොට ඇති 
පරිදි නබි වෙමාණන් විසන් බහයර්න් මටින් රැස් කළ 
බදු මුදල් රැයගන ඒමට අබු උබයිදා ්ේනු අල් 
ජාර්මාහ් වෙමාණන් ව යවනු ලැබ එවෙමා බදු මුදල් 
සමග ආපසු එන ලදී. යම් බව ආමිංචි ූ  මදීනා 
නගමයේ ඇතැම් වැසයන් (අන්සාරීන් වරුන්) ෆජාර් 
(අලුයම) සලාතය සඳහා නබි වෙමාණන් සමග 
එකවෙ ූ හ. සලාතය අවසන් කළ නබි වෙමාණන් 
නැගිට යන්නට සුදානම් ූ  විට යමම අන්සාරීන් 
වරුන් නබි වෙමාණන් ව හමු ූ හ. එවිට සනාමුසු 
මුහුණින් යුවෙ ව නබි වෙමාණන් ‘අබු උබයිදා යම් දෑ 
රැයගන ආ බව ඔබ සැමට ආමිංචි වී ඇතැයි මා 
සතනාවා යැ’යි පැවසූහ. ‘සැබැවින් ම එයසුය නබි 
වෙමණි යැ’යි ඔවුහු පිළිවෙරු දුන්හ. එවිට නබි 
වෙමාණන් ඔවුන් අමතමින් ‘සවෙටු වන්න, එයලස ම 
ඔ බ  ව  ස වෙ ට  ට  ප ත්  ක ම ව න  ද ෑ  පි ළි බ ඳ 
අයප්ක්ෂායවන් ්න්න. අල්ලාහ්යේ නාමයයන් 
පවසන්යනමි, ඔබයේ දුගී බව පිළිබඳ ව මා බිය 
වන්යන් නැත. ඔබට යපම විසූ ජානයාට යමයලොව 
සම්පත් විවතත කම යදනු ලැබූ අයුරු ඔබ සැම ට ද 
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එයසු වනු ඇතැයි මම බිය වන්යනමි. එයසු ූ  විට 
ඔබට යපම සටියවුන් එම සම්පත් සඳහා එකියනකා 
සමග තමඟ කළ අයුරින් ම ඔබ සැම ද ඒ සඳහා 
එකියනකා සමග තමඟ කමනු ඇත. ඔබට යපම 
සටියවුන් ව එම තමඟය යහුවෙයවන් විනාශ ූ  අයුරු 
ඔබ සැම  ද එය විනාශ කම දමනු ඇත යැ’යි පවසා 
සටියහ.  

තවත් නබි වදනකට අනුව යමයලොව පිළිබඳ අසීමිත 
ආශාව විනාශයට යහුවෙව බව නබි වෙමාණන් විසන් 
පවසා ඇත. නබි වෙමාණන්යේ සහගාමිකයයකු ූ  
අේදුල්ලාහ් ්ේනු උමර් වෙමා විසන් දන්වනු ලැබු ව 
්ේනුමාජාා නබි වදන් ග්රලන්ථයේ (නබි වදන් අිංක 
4019) වාර්තා යකොට ඇති පරිදි මුහාජිරීන්වරුන් ව  
(සිංක්රිාමිකයින්) අමතමින් ‘ඔබ කරුණු පහකින් 
පීඩ ා  තත්ත්වයට  පත්  වනු  ඇත .  ඔ බ  එ ම 
තත්ත්වයන් දකින අවස්ථාවන් අල්ලාහ් විසන් 
වළක්වා ඇත (එනම් එම තත්ත්වයන් ඇති වන 
කාල වකවානුවට යපම ඔබ ජීවිතයයන් සමු ගනු 
ඇත).  

1. ලිිංගික අපචාමය හා පමදාම යසුවනය පුළුල් 

යලස පැතිම යන තත්ත්වය ඇති ූ  විට ඔබයේ 

පු ර් ව  පි ය ව රු න්  පී ඩ ා  ය න ො වි ඳි  න ව 

යමෝගයන්යගන් ජානයා පීඩාවට පත් වනු ඇත 
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(යමය ඒඩ්ස් යමෝගය පිළිබඳ නබි වෙමාණන් 

යලෝ වැසයන් හට ලබා යදන පූර්ව අවවාදයක් 

බව ප්ර-තික්යෂුප කළ හැක්යක් කා හට ද?)    

2. කිරුම් මිනුම් පිළිබඳ විංචනික අයුරින් කටයුවෙ 

කමන තත්ත්වය ඇති ූ  විට දැඩි නියඟයයන් හා 

දුර්භික්ෂයයන් ජානයා පීඩාවට පත් වනු ඇත. 

යමම තත්ත්වය වෙළ හිිංසාකාරී හා පීඩාකාරී 

පාලකයින්යගන් ද ජානයා දැඩි අපහසුතාවට පත් 

වනු ඇත.  

3. ‘සකාත්’ යගවීම යනොකමන තත්ත්වය ඇති ූ  

විට වැස වැසීම නතම වී යනු ඇත. සවෙන්යේ 

අවශකතාව යහුවෙයවන් මිස යමම තත්ත්වය වෙළ 

වැස වැසීම සදහට ම නැවතී යනු ඇත.  

4. අල්ලාහ් හා අල්ලාහ්යේ මසූල් වමයා (ධර්ම 

දුතයා) සමග ඇති ප්ර-තිාා හා ගිවිසුක් කඩ කමන 

තත්ත්වය ඇති ූ  විට එයසු  කමන්නන් ට 

එයමහිව අල්ලාහ් විසන් සවෙයමකු එවා ඔවුන්ට 

අ යත්  ව ස් වෙ ව  බ යලන්  උ දු ම ා  ග ැ නීයම් 

තත්ත්වයක් ඇති කම වනු ඇත. 
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5. (්ස්ලාමීය) පාලකයින් අල්ලාහ්යේ ග්රලන්ථය 

(අල් කුර්ආනය) අනුව තම පාලන කටයුවෙ 

යනොකමන තත්ත්වයක් ඇති ූ  විට ඔවුන් 

කණ්ඩායම් වශයයන් යබදී එකියනකා සමග 

ගැටුම් ඇති කම ගනු ඇත’. 

සමාප්තිය 

මහා කාරුණික අති උවෙම් අල්ලාහ්යේ දැනුම් දීම 
පරිදි නබි වෙමාණන් විසන් අප හට දන්වා සටින ලද 
්හත කරුණු පිළිබඳ ව අප ක්රි්යා කළ යුත්යත් 
ය ක ය ල ස  ද ?  ස ත ක ය  ව ශ ය ය න්  ම  ය ම ම 
අ ව ව ා ද ා ත් ම ක  ක රු ණු  පි ළි බ ඳ  නි ව ැ ම දි 
අවයබෝධයකින් යුක්ත ව එවන් තත්ත්වයන්යගන් 
මිදී අල්ලාහ්යේ තතප්තියට යහුවෙ වන ජීවිතයක් 
සකසා ගැනීම අප යවත පැවරී ඇති වගකීම යලස 
දකින්යනමු. යමම දුර්වලතාවන්යගන් උම්මතය 
ආමක්ෂා කම ගැනීමට අවශකය සයලු කරුණු 
පිළිබඳ නිවැමදි දැක්මකින් යුක්ත ව අප කටයුවෙ කළ 
යුවෙ ව තියේ. සැයවොම යම් පිළිබඳ ව දැනුවත් යකොට 
සැයවොම යම තත්ත්වයයන් ආමක්ෂා කම ගැනීයම් 
වැඩ පිළියවළක් වහ වහා ක්රි්යාත්මක කළ යුවෙ ව 
ඇත. පටු මත යවනස්කම් ්වත ලා අප සැයවොම 
අල්ලාහ් විසන් අපට ලබා දී ඇති එකමුවෙයේ මන් 
දම්වැල දැඩි ව ග්රලහණය කම ගනිමින් ්ස්ලාමයේ 
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ධජාය ්හළට ම ඔසවන්නට අප සැමයේ දෑත් එකට 
එකවෙ යකොට අධිෂ්ඨානශීලී ්දිරි ගමනකට සුදානම් 
යවමු.                 

  

ඔයේ අදහස් අපට දන්වන්න. 

sinhala@islamhouse.com 

  


