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පිළිගන්නා  ලද හජ් මබ්රූර් හි ලක්ෂණ 

http://www.arabnews.com/islam-perspective/news/814066 

අරබ් නිවුස් පුවත් පත්රය 

සිංහල භාෂායවන් 

ජාසම් ඉබ්නු  දඉයාන් 

හජ් වන්දනාව අවසන් කර ධාර්මික නවකිරීම සමඟ, ඔවුන් පාපයන්හට අල්ලාහය්ේ සමාව 

යදනු ලැබ, කැළැල් යනොමැති තත්ත්වයක නවක ජීවිතයක් ආරම්භ කිරීයම් අරමුණින් 

වන්දනා කරුවන් හජ් වන්දනායවන් ආපසු පැමියණති. 

පවුයල් සහ සමාජයේ ජනතාව, එම වන්දනාකරුවන් සාදරයයන් පිළි ගන්නටද, අවසන් 

කළ හජ් වන්දනා ගමන සඳහා සුබ පතන්නට ද, ඉතා ඕනෑකමින් බලා සටිති. හජ් වන්දනාව 

අවසන් කළ අය ගැන සමාජය සඳහන් කරන්යන් සහ අමතන්යන් හාජි යනුයවන් ය. හජ් 

වන්දනාව නිම කළ යකයනක් බව සඳහන් කරනු පිණිස සමාජය විසන් යදන ලද යගෞරව 

නාමයද යමය යේ. 

تََطا َيبِت َمِن اسب  ﴾٧٩﴿ ۚ   َع إِيَلبِه َسِبياًل َولِلَّـِه لََعَ انلَّاِس ِحجُّ اْلب

“තවද අල්ලාහ් යවනුයවන් එම ගෘහයයහි හජ් ඉටු කිරීම සඳහා  ඒ යවතට යෑමට හැකියාව 

ඇති ජනයා යවත පැවරුණු වගකීමකි.” යනුයවන් කුර්ආන් 3:97 වැකිය පවසයි. අබු 

හුයරයිරා (රළි) වාර්තා කළ හදිසයක නබි (සල්) තුමාණන් යමයසේ පැවසුහ. “එක් උම්රාවක් 

සහ අයනක් උම්රා ඉටු කිරීම, ඒවා අතර සදු කරන ලද පාප කර්මයන් සඳහා (කෆ්ෆාරා) 

ප්රායශච්ිත්තයකි. පිළිගන්නා ලද හජ් වන්දනාව (අල් හජ් අල් මබ්රූර්) උතුම් ක්රියාවකි. එයට 

තිළිණය සව්ර්ගය යේ.”     

“සැබැවින්ම, හජ් අල් මබ්රූර් යන පිළිගනු ලැබු හජ් වන්දනාවට ස්වර්ගය හැර අන් කිසදු 

තිළිණයක් යනොමැත.” යනුයවන් රසූල් (සල්) තුමාණන් වදාළහ. මූලාශ්රය බුහාරි සහ 

මුස්ලිම්. 

“අල්ලාහ්යේ සතුට අයේක්ෂායවන් කිසදු අයහපත් වදන් යනොපවසා, කිසදු අකුසලක් 

යනොකර කවයරකු හජ් වන්දනාව සම්පූර්ණ කරන්යන්ද  එවැන්නා, ඔහුයේ මව ඔහුට උපත 

දුන් දිනයේ ඔහු යකයසේ කිසදු පාපයයන් යතොරව සටියේද, ඒ ආකාරයයන් නිර්මල ව ආපසු 

හැරී යන්යන්ය.” යනුයවන් සඳහන් කළ නබි  මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්යේ යමම වදන 

ලබන්නට අල්ලාහ්යේ ආශීර්වාදය හිමි කර ගත් යමවැනි ආත්මයන් යකතරම් 

වාසනාවන්තයන්ද!  

ඉස්ලාම් දහයම් සදු කරන සෑම ආගමික වතාවන්හට වියශේෂ අරමුණක් තියබන බව 

සලකන්න. සලාහ් නමැති නැමදුයමහි සුවියශේෂතාව වන්යන් අති උතුම් අල්ලාහ් ව සහි 

කරීමයි.  

نَا 
َ
َه إَِلَّ أ ـٰ نَا اللَّـُه ََل إِلَ

َ
ِريإِنَِِّن أ كب اَلَة ِِلِ ِقِم الصَّ

َ
ِِن َوأ بُدب  ﴾٤١﴿ َفاعب

“තවද, මාව යමයනහි කරනු පිණිස සලාතය සථ්ාපිත කරනු මැනව.“කුර්ආන් 20:14 පවසයි. 

සයාම් යහවත් උපවාසයේ යයදීයමහි සුවියශේෂතාව වන්යන් තක්වා නැමැති යදවියන් පිළිබඳ 

අවයබෝධ වර්ධනය කර ගැනීමයි.  

http://www.arabnews.com/islam-perspective/news/814066
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يَن ِمن َقببِلُكمب لََعلَُّكمب َتتَُّقونَ   ِ يَاُم َكَما ُكِتَب لََعَ اِلَّ يَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيبُكُم الِصِّ ِ َها اِلَّ يُّ
َ
 ﴾٤٨١﴿ يَا أ

“විශ්වාස කළවුනි ! නුඹලා බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිස නුඹලාට යපර වූවන් යකයරහි 

අනිවාර්යය කරනු ලැබුවාක් යමන් නුඹලා යකයරහි ද උපවාසය අනිවාර්යය කරනු ලැබීය.” 

කුර්ආන් 2:183. එයමන්ම හජ් වන්දනායේ සුවියශේෂතාව වන්යන් අල්ලාහ් යවත 

සම්පූර්ණයයන්ම තම සයලු යද් සඳහා පායපෝච්චාරණය කරමින් ඔහුයගන්ම සමාව 

අයැදීමය. අල්ලාහ්යේ රසූල් (සල්) තුමාණන් යමයසේ වදාළ බව අබු හුයරයිරා (රළි) තුමා 

වාර්තා කයළේය. “කවයරකු හජ් වන්දනාව ඉටු කර. එහි රෆාත් යහවත් අසභයත්වය යහෝ 

ෆුසූක් යහවත් අතිප්රමණය කිසවක් සදු යනොකර ආපසු හැරී පැමියණන්යන්ද, ඔහුයේ මව 

ඔහුට උපත දුන් යමොයහොයත් කිසදු පාපයක් යනොමැති ව යකයසේ සටියේද, ඒ ආකාරයයන් 

ඔහු සටින්යන්ය ”  

යමවැනි සත් ක්රියාවන් යබොයහෝමයක් තිබිය දී, ඇතැම් ජනතාව යමවැනි නැමදුම් ක්රියාවන් 

සයල්ල කිසදු අරමුණක් යනොමැති වතාවත් බවට පත් කර ගැනීම මහත් අවාසනාවකි. 

යමවැනි අයට කඅබාව වටා තවාෆ් කිරීම යහෝ සෆා සහ මර්වා කඳු අතර ගමන් කිරීම යහෝ 

හජ් වන්දනායවහි ඉටු කරන යනොයයකුත් කර්තවයයන් සයල්ල කිසදු ගැඹුරු අර්ථයක් 

යනොමැති යබොල් වතාවත් බවට පත්යේ. යමහි ප්රතිඵලයක් වශයයන් ඔවුන්යේ ජීවිතයේ හජ් 

වන්දනා ඉටු කළායින් පසුවද, කිසදු යවනසක් දක්නට යනොලැයබ්. වන්දනාකරුවන් අතරින් 

කවයරකුයේ චචතසක ස්වභාවය, කල්ක්රයාව, ජීවන රටාව සහ මැවුම්කරු වන අල්ලාහ ්

සහ ඔහුයේම මැවීම් අතර වන්දනා ගමයනන් පසුව ධනාත්මක යවනසක් දක්නට තියබ්ද, 

ඔවුන්මය අල්ලාහ ් විසන් පිළි ගනු ලැබු හජ් වන්දනාව ඉෂ්ට කළ ජනයා බවට ඉන්ෂා 

අල්ලාහ් පත් වනුයේ.  

චදනික නැමදුම මගින් අයශෝභන හා අපරාධ ක්රියාවන්යගන් ඉවත් කරනු ලැබ අල්ලාහ්ට 

සමීප වීම සදු කරනවාක් යමන්, සයාම් යහවත් උපවාසය තුළින් අති උතුම් අල්ලාහ් ගැන 

වැඩි අවයබෝධයයන් දවස පසු කරනවාක් යමන්, හජ් වන්දනාව තුළින් තම මැවුම්කරු සමඟ 

සෘජු ව සම්බන්ධකමක් ස්ථාපිත කර ගත හැකි යේ. යම් ආගමික වතාවන් ඉටු කිරීයමන් 

යමවැනි යහ ප්රතිඵල සදු යනොවුයේ නම්, යබොයහෝ මහන්සවී අවසන් කළ ආගමික වතාවත් 

අපයත් යන අවාසනාවට මුහුණු දීම කිසයසේත්ම වැළක්විය යනොහැක. නිදසුනක් වශයයන්, 

යරෝගියයකුයේ සුවය සදුවීයමන් ඔහු ගන්නා ඖෂධයේ ගුණාත්මභාවය දැන ගත හැකි යේ. 

එයමන්ම, හජ් වන්දනාව ඉටු කළ යකයනකුයේ ජීවිතයේ සදු වන යවනස් වූ තත්ත්වය 

තුළින් ඔහු ඉටු කළ හජ් වන්දනායේ සාර්ථකත්වය සහ අල්ලාහ් ඔහු ගැන යකතරම් සතුටු 

වුනා දැයි අවයබෝධ කර ගත හැකියේ. 

හජ් කර්තවය ඉටු කරන වන්දනාකරුයවක්, ඇතැම් වැදගත් කරුණු වල අතයවශය වතාවත් 

යකයරහි තම වියශේෂ අවධානය යයොමු කළ යුතු ව තියබන අතර, යම්වායයහි සුවියශේෂිභාවය 

පිළිබද දැනුම යනොමැති යබොයහෝ වන්දනාකරුවන් ඒවා ගැන වැඩි සැලකිලි යනොදක්වති. 

යම්වායයහි ප්රධාන සථ්ානය උසුලන්යන් අවිංක කමය. යකයනකුයේ යච්තනායවහි අවිංක 

කම, හජ් කර්තවයය ඉටු කර අවසාන වුවාට පසුව ද ඔහු තුළ රැඳී තිබිය යුතුය. එහි දී 

යලෝකයාට ප්රදර්ශණය කරන යබොරු ආයටෝප යහෝ පුරායජ්රු තිබිය යනොයුතුය. අන් අය 

තමන්ට හාජි යලස සැලකිලි දැක්වය යුතු බව සහ ඇමතිය යුතු බව බලායපොයරොත්තු විය 

යනොහැක. 
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තමා හජ් කර්තවයය ඉටු කළ යකයනකු බව අන් අයට දන්වනු පිණිස යබොයහෝ යදයනක් 

තම හජ් වන්දනා ගමනාගමයන් සදු වු අත් දැකීම් පිළිබඳ ව කතා කිරීමට පුරුදු වී සටිති.  

තමා හජ් වන්දනාව සඳහා වියදම් කළ මුදල් ප්රමාණය, දුී  හා දුේපත් අය අතර තමා දැක් වූ 

තයාගශීලිභාවය, තම බැතිමත්කම සහ නැමදුයමහි වියශේෂත්වය,  දුබල හා මහලු අයට තමා 

දැක් වු සහය වැනි යනොයයක් මාතෘකා සම්බන්ධ ව අන් අයට දන්වන්යන් තම කීර්ති නාමය 

පුළුල් කර ගන්නා අරමුණින්ය. යමවැනි සයලු ක්රියා යෂයිතාන්යේ මුළා කිරීමක් වන අතර, 

එම පුද්ගලයා ඔහුයේ ශ්රද්ධා භාවය ඔහු යනොදැනුවත් ව විනාශ කිරිම යෂයිතාන්යේ 

අරමුණයේ. යම් යහේතුයවන් හජ් වන්දනාකරුයවක් තම වන්දනා ගමන පිළිබඳ ව අවශය 

අවස්ථාවක පවා ප්රමාණය  ඉක්මවා කිසවක් කතා යනොකිරීයමන්, ඔහු රියා (ප්රදර්ශන 

යනොයහොත් අවිංක යනොමැතිකම) නම් පාපයට හසුවීයමන් ඉවත්විය හැක. තම හජ් වන්දනා 

ගමන පිළිබඳ ව සාකච්ඡා කිරීමට අවශයතාවක් පැන නැගුයේ නම්, එවිට ඔහුට එයසේ  

කිරීමට අනුමැතිය තියබ්. එයහත්, යමවැනි සාකච්ඡාවන්හි ඔහු අනවශය යලස කාලය 

යගවිම සුදුසු නැත. 

යදවැනිව, පාශච්ාත්තාපය, යද්ව විශව්ාසය පුනර්වීම, අල්ලාහ් සමඟ සදු කර ගත් 

යපොයරොන්දුව ප්රතිසිංසක්රණය කිරීම යන ක්රියාවන් තුන ම සෑම මුස්ලිම්වරයයකුම, 

වියශේෂයයන් හජ් ඉටු කළ වන්දනාකරුවන්,  පුද්ගලික ව හා සමූහයක් වශයයන් සදු කළ 

යුතු යේ. යම් මාර්ගයයන් සයලු ක්රියාවන් නිවැරදි කර ගනිමින් යමයලොව හා මතු යලොයේ 

ජය ගත හැකි වනු ඇත. යම් තුන් ක්රියාවන්ම හජ් කර්තවයයයයහි ප්රතිමූර්ති කිරීම යමයට 

ප්රධාන යහේතුන්ය. 

තම හජ් වන්දනාව පිළි ගනු ලැබුවාදැ යි යකයනක් දැනගන්යන් යකයසේද? 

හජ් මබ්රූර් යහවත් පිළි ගනු ලැබු හජ් වන්දනාවක මූලික සිංඥාව නම්, ඔහුයේ ජිවන රටාව 

අයහපත් දිසායවන් ඉතාමත් යහපත් දිසාවට හැරීම යේ. අල්ලාහ්යේ ආඥාව යවලාවට ඉටු 

කිරීයම්දී ඔහු සම්පූර්ණ ව කටයුතු කිරීමට පුහුණු යවයි. මතු යලොව යකයරහි ඔහුයේ ආදරය 

සහ නැඹුරුවීම අධික වන අතර, යලෞකික යද් සඳහා වන ඔහුයේ ආශාවන් හීනවීමට පටන් 

ගනී. එනිසා, සෑම හජ් වන්දනා කරුයවක්ම තම ක්රියාවන් යකයරහි ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් 

සත යයොදමින් සයලු අයහපත් හා පාපතර ක්රියාවන්යගන් ්ත් වීමට වග බලා ගත යුතුය. 

ඔහු තමා තුළ යහ ගුණය වර්ධනය කරමින් අයහපත් ගුණය තුරන් කළ යුතු යේ. 

අල්ලාහය්ේ සයලු නියයෝග ඒ ආකාරයයන්ම අනුගමනය කිරිමටද, තහනම් යද් වලින් ඉවත් 

වීමටද ඔහු සෑම උත්සාහයක්ම දැරිය යුතුය. 

නිමි 
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