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දේව විශ්වාසයට මඟ දෙන්වන 
සංඥාවන් 

දලෝක ප්රසකට වි්යාාඥ හාන්න් යහය්ා විසන් 

සවූදි අරාබිදේ අරබ් නිව්ස් පුවත් ෙත්රහදයි  

2014 ජුනි මස 13 දින ෙළ වු ලිපිය 

උගත් ඉස්ලාමීය විේවතුන්, “දේව විශ්වාසයට මඟ 

දෙන්වන සංඥාවන්” නම් සංකල්ෙය දලස සඳහන් 

කරනුදේ, නිර්මාණදේ සයලු සතයා දත රතුු, 

මැවීම් පිළිබඳ ්ැනුම සහ සාක්ෂීන් පිළිබඳවයි. එම 

සාක්ෂීන් තුළින් අල්ලාහ්දේ ෙැවැත්ම සහ ඒක දේව 

විශ්වාසය දකදරි ් එම ද්වියන් වහන්දසේදේ 

බලය, බුේධිය සහ නිපුණතාව දකදරි ් මඟ 

දෙන්වන බවයි. 

දේව විශ්වාසය කරා මඟ දෙන්වන සාක්ෂීන් 

වැ්ගත් වන්දන් ඒවා මගින් මිනිසුන් දේව විශ්වාසය 

කරා  ෙැමිණිය හැකි නිසාය.  ආගමක් ්හමක් 

දන මැතිකදම් අනතුු ගැන සඳහන් කරන විට 

අල්ලාහ් “ඔවුන්දගන් දබ දහෝ ද්දනක් දේව 

විශ්වාස දන මැති අය දවති.” යැයි ෙවසයි. දේව 

විශ්වාසය දන මැති දකදනක් දබ දහෝ දේ ගැන 
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අනවදබෝධදයන් ෙසු වන අතර, තම වටා පිරී 

ෙවතින මැවීම් හී තිදබන සාක්ෂින් කිසවක් දන ්කී. 

තමා ජීවත් වන සමාජදේ පිරී ෙවතින අදේව වා් 

ස්වභාවය නිසා ්, ඔහුදේ සත ද්නික කුණු 

දවත ෙමණක් දය මු වීම නිසා ් ඔහුදේ අවදබෝධය 

සහ බුේධිය දුබල වීදමන් තම වටා තිදබන මැවීම් ි 

සලකුණු කිසවක් ඔහු දන ්කී. එදහත් දමම 

පුේගලයා අවදබෝධදයන් සටී නම්, දේව විශ්වාසය 

කරා දගන යන සලකුණු පිළිබඳ ව ෙහ්ා ද්නු 

ලැබුදව් නම්, ද්වි දකදනක් සටින බව ්, ජීවි සහ 

අජීවි යන සයලු දේ ද්වියන්දේ නිර්මාණය බව 

්ැන ගන්නට ් ද්වියන් වහන්දසේ දේ බලය සහ 

ඔහුදේ සර්වඥතා ඥානය ගැන ෙහ්ා ගන්නට ් 

හැකි වනු  ඇත. දම් නිසා, අනාගමික ඉගැන්වීම 

නිසා  සතයාය කුමක් ් ැයි  දන ්න්නා  නමුත් 

සම ාජදේ  ය හෙත්  දලස  ජිවත්  ව න  ඇතැම් 

පුේගලයින් ෙවා අල්ලාහ්දේ අභිමතදයන් දේව 

විශ්වාසය කරා මඟ ෝනු ලැබිය හැකි දවයි. 

දමදලස  අල්ලාහ් දේ  නිර්මාණය පිළිබඳ  ව 

දමදනි කිරීම දේව විශ්වාසය දන මැති අයට 

ෙමණක් දන ව විශ්වාසීන්ට ් අවශයා ්රිියාවකි. 

විශ්වදේ තමා නිර්මාණය කළ සංඥාවන් පිළිබඳ ව 
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දීර්ඝ ව හා ගැඹුු ව දමදනි කරන දලස  අල් 

කුර්ආන් ි අල්ලාහ් මිනිසාට ඇරයුම් කරයි. 

විශ්වාසීන් නැමදුම් කිරීම, උෙවාසදේ දයදීම හා 

අනිකුත් ආගමික වතාවත් ි නිරත වීම වැනි 

්රිියාවන්ට ෙමණක් සීමා දන වී ගැඹුු ව කල්ෙනා 

කළ යුතුය. අහස් ි සහ දෙ දළ දව ි නිර්මාණදේ 

සාධක පිළිබඳ ව ගැඹුු ව කල්ෙනා කිරීදමන් 

වර්ධනය වන ඔහුදේ ්ැනුම මගින් විශ්වාසීන්දේ 

භක්තිය තවත් අධික වන බව අල් කුර්ආන් ෙවසයි. 

“තිරසාර ව විශ්වාස කරන්නන්ට මිිතල දයි 

සංඥාවන් ඇත. තව ් නුඹලා තුළ ් (සංඥාවන් 

ඇත) නුඹලා නිරීක්ෂණය දන කරන්දනහු ්?” සූරා 

අේ ්ාරියාත් 51:20, 21. 

දකදනකු තුළ සහ ඔහුදේ ශරීරදේ සහ මිිතලය 

මත තිදබන සංඥාවන් එක්තරා ්ැනුම ේනම් කර 

ගත් විශ්වාසය දවත ට ඔහු ට මඟ දෙන්වන බව 

දමම වාකයායන් ෙැහැදිලි ව ෙවසයි. දමමගින් 

අල්ලාහ් දකදරි බිය බැතිමත්කම තවත් අධික වන 

අතර, අල්ලාහ් අණ කළ දේ සහ තහනම් කළ දේ 

නිසයාකාර ව අනුගමනය කරනු පිණිස, ඒවා පිළිබඳ 

ව සයුම් දලස ්ැනුම දස යන්න ට දකදනක් වෑයම් 
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කරයි.  අල්ලාහ්දේ මැවීම් ි ්ක්නට තිදබන 

සංඥාවන් ගැන දමදනි කරන දකදනක් ඔහුදේ 

්රිියාවලිය අල්ලාහ් බලා සටින බව ් ඒවා සඳහා 

අල්ලාහ්දේ තිලිණය ලැදබන බව ් ස්ථීර ව ්ැන 

ගනියි. ඒ අයුරින් ම, දකදනකුදගන් සදු වන ඉතා 

සුළු ප්රසමාණ වර්ක් ෙවා අල්ලාහ් ්කින බව ්ැනගත් 

විට ඔහු ඒ සඳහා ෙසුතැවිලි වීමට සහ ඒවාදයන් 

ඉවත් වීමට හැකි ෙමණ ඉක්මණින් ්රිියා කරනු 

ඇත. 

 “විශ්වාසවන්තයනි! අල්ලාහ් ට බිය වවු. ඔහු 

ද ව ත  ළ ං  වී ම ට  ්  ම ා ර් ග ය   ද ස  ය වු .  ඔ බ 

ජයග්රාහකයන් වනු පිණිස ඔහුදේ මාර්ගදය ි වීය් වයා 

කරවු.” යනුදවන් අල් කුර්ආන් 5:35 ෙවසයි. 

 දමම වාකයාය ෙවසන අයුරින්, අල්ලාහ් ට 

සමීෙ  වීම  ට  දකදනක් කරන ව ෑයම  මගින් 

අල්ලාහ්දේ සමාව සහ දමෝක්ෂය ලබා ගැනීදම් 

බලාදෙ දර ත්තු තැබිය හැක. දේව විශ්වාසය දවත 

මඟ දෙන්වන සංඥාවන් තුළින් අල්ලාහ්දේ 

ෙැවැත්ම සහ ඔහුදේ අලංකාරවත් නාමයන් ගැන 

ගැඹුු ව අවදබෝධ කර ගැනීදමන් අල්ලාහ් ට සමීෙ 

වී ම ට  හ ැ කි  ව නු  ඇ ත .  නි ් සු න ක්  ව ශ ද ය න් 
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අල්ලාහ්දේ නිර්මාණය වන විවිධ ජීව න්ෙ ෙරික්ෂා 

කිරීම, ඒවාදේ  අංග සම්පූර්ණ සැලැස්ම සහ ක්ර ම 

දව්් ගැන දමදනි කිරීදමන් අල්ලාහ්දේ බලය 

සහ සයලු දේ ගැන සර්වඥතා ඥානය පිළිබඳ 

යථාර්ථය ඉතා සමිෙ ස්ථානදේ සට ්ැක ගත හැකි 

දව්.  

“අහසන් ජලය ෙහළ කදළේ ් ඔහුය. එයින් නුඹලාට 

ොනය ් ,  තව් එයින් නුඹලා(සහ නුඹලාදේ 

සතුන්)ට එි ආහාර සෙයන ගහ දක ළ ් ඇත.” 

සූරා 16:10. අල්ලාහ්දේ සංඥාවන් පිළිබඳව ් 

දමදනි කිරීදමන්, ඒවා  තුළින් අල්ලාහ්දේ 

හැකියාව ප්රසකාශ වන ආකාරය ්ැක ගැනීදමන් 

අල්ලාහ් ගැන තවත් ෙැහැදිලි ව අවදබෝධ කර ගත 

හැකි වනු ඇත. දමවැනි ගුණ්ම් සිත දකදනක් 

අල්ලාහ් ගැන ක්ර ම ක්ර මදයන් අවදබෝධ කර ගන්නා 

විට, ඔහු අල්ලාහ්දේ බල මිමය ගැන ් අවදබෝධය 

ලැබ ඒවා තව තවත් අගය කිරීමට ෙටන් ගනී. 

නි්සුනක් වශදයන්, දේව විශ්වාසයට මඟ දෙන්වන 

සලකුණු ගැන  ගැඹුු ව දමදනි කිරීදමන් දකෝටි 

ප්රසදකෝටි  ජනතාවන් ගැන අල්ලාහ් ්න්නා බව ්, 

සෑම අවස්ථාවන්හී ම ඔවුන් ව අල්ලාහ් ොලනය 



 

8 

කරන බව ්  අවදබෝධ කර ගනි. මිනිස් ශරීරදේ 

තිදබන ට්රිඅලියන් ප්රසමාණයක් දසල, බිලියන් 

ප්රසමාණයක් මිනිස් ශරීර දමම දෙ දළ දව ි නනෑම 

අවස්ථාවක අල්ලාහ්දේ කැමැත්ත ට එකඟ ව 

ෙවතිනු ්ැක ගත හැක. දම්වා සයල්ල සදු කිරීම සහ 

ප්රසවර්තනය කිරීම සඳහා, අසීමිත බලය, ්ැනුම, 

බුේධිය සහ ඥානය අවශයා දව්. දමම යථාර්ථය 

ෙ ම ණ ක්  ග ැ න  ද ම ද න ි  ක ර න  ද ක ද න ක් , 

අල්ලාහ්දේ අසීමිත ගුණාංගයන් සහ හැකියාවන් 

පිළිබඳ ව සාක්ෂි ්රන අතර, අල්ලාහ්දේ සර්ව 

බලධාරිත්වය අගය කරනු ඇත. 

ඉතාමත් කුඩා මැස්දසකු ව නි්සුනක් දලස සඳහන් 

කරන අල්ලාහ්, ඒ ගැන දමදනි කරන දලස ් 

ආ ර ා ධ න ා  ක ර ,  ද ම ව ැ නි  ස ත යා ය  ග ැ න 

අනවධානදයන් සටින ජනයා, අල්ලාහ්දේ අසීමිත 

බලය පිළිබඳ ව වටහා ගන්නට අදෙ දහ සත් වු 

පිරිසක් බව කුර්ආනදේ දමදසේ දහළි ්රව් කරයි. 

“අදහෝ මිනිසුනි! උෙමාවක් දගන හැර දෙන්වන 

ලදි. එබැවින් නුඹලා එය සවන් ද්වු. සැබැවින් ම 

අ ල් ල ා හ්  හ ැ ර  නු ඹ ල ා  අ ය ැ දි න් න න් ,  ඔ වු න් 

(සයල්දලෝම) එක්රැස් වුව ් මැස්දසකු ෙවා මැවිය 
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දන හැක්දකෝමය. තව්, මැස්සා ඔවුන්දගන් යමක් 

ෙැහැර ගත්දත් නම් ඔවුන් එය උදගන් නැවත ලබා 

දන ගන්දනෝය. (දමදලස) අයැදින්නා ් අයැදිනු 

ලබන්නා් බලහීන විය. 

ඔවුහු අල්ලාහ්  ට ඇගැයිය යුතු අයුරින් ඔහු ව 

ඇගයීමට ලක් දන කදළෝය. සැබැවින් ම අල්ලාහ් 

අති ශක්තිවන්තය; අති බලසම්ෙන්නය.” සූරා 22: 

73 සහ 74. 

දේව විශ්වාසය දවත ට මඟ දෙන්වන සංඥාවන් 

ගැන දමදනි දන කරන්නන් අල්ලාහ් දකදරි 

බිය දන වන්නන් බවට සඳහන් කරන තවත් 

කුර්ආන් වැකි කිිෙයක් ෙහළ වී ඇත. “අහසන් 

(වැස්දසන්) ්, දෙ දළ දවන් ් (උේභී්දයන්) ඔබට 

ආහාර සම්ෝනය කරන්දන් කවදරක් ්? ශ්රිවණය 

්, ්ර්ශනය ් ිමි කවදරක් ්? මළවුන්දගන් ජීවය  

සදුකරන්දන්ත්, ජිවදයන් මරණය සදුකරන්දන්ත් 

කවදරක් ්? සයලු ්ැය ෙරිොලනය කරන්දන් 

කවදරක් ් ැ ?  යි  කියව.  අල්ලාහු යැයි  ඔවුහු 

කියන්දනෝය .  එදසේ  නම් ඔබ ඔහුට දන බිය 

වන්නහු්ැ? යි කියව. ඔහුය ඔබදේ සතයා ෙරමාධිෙති 

වු අල්ලාහ් ය. එදහයින් සතයායට ෙසුව, දන මඟ 
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මිස කුමක් ්? ඔබ දකදසේ හරවනු ලබන්දන් ්?”  

සූරා 10:31,32 

විශ්වාසය වර්ධනය කිරීම සහ අල්ලාහ් ට සමිෙ වීම 

සඳහා සහය වන සංඥාවන් පිළිබඳ ව දන කඩවා 

දමදනි කිරීදම් වැ්ගත්කම ගැන අල් කුර්ආනදේ 

විවිධ ස්ථානයන් ි ස්හන් වී ඇත. නි්සුනක් 

වශදයන්  මූඃමින්වු මහ දෙ දළ ව සහ අහස 

නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ ව දීර්ඝ ව සහ ගැඹුු ව 

කල්ෙනා කරන බව අල් කුර්ආන් ෙවසයි. 

“සැබැවින් ම, අහස් සහ දෙ දළ ව නිර්මාණදයි ් 

රෑ ්වාල මාුවීදමි ් නුවණැතියන් ට සංඥාවන් 

ඇත. ඔවුන් නැගිට සටිදමන් ්, ිඳගනිමින් ්, ඇදළ 

වී  සට ්, ඔවුහු අල්ලාහ් සි කරන්දනෝය. අහස් සහ 

දෙ  දළ  ව  නි ර් ම ාණ දය  ි  ඔවු හු  දම දන ි 

කරන්දනෝය. අෙදේ ස්වාමිනි, ඔබ සුවිශුේධය. එදසේ 

දහයින් ගින්දනි දව්්නාදවන් අෙ ආරක්ෂා කරව.” 

සූරා 3:190,191. 

දේව විශ්වාසයට මඟ ෝන සංඥාවන් පිළිබඳ ව 

ගැඹුු ව ෙරීක්ෂණ කිරීම ස හ ඒවා ගැන දීර්ඝ ව 

කල්ෙනා කිරීම තුළින් ජීවීන් සහ අජීවීන් යන 

සයල්ල අල්ලාහ්දේ සම්පූර්ණ ොලනය සහ 



 

11 

ආධිෙතයාය යටදත් ෙවතින යථාර්ථය නිසැක ව 

ෙහ් ා  ගත  හ ැකි බව  ඉහත  සඳහන් කුර්ආන් 

වාකයායන් දෙන්වයි. දමම අවදබෝධය මගින් 

අල්ලාහ් ට සම්පූර්ණ අවනත වීම සදු දකදර්. 

මිනිසාදේ ශරීරය තුළ සදු වන සංකීර්ණ ක්ර ම දව්්ය 

සහ ඒවාදේ සයුම් සමතූලණය පිළිබඳ ව ්න්නා 

විශ්වාසදයක්, කිසදු ද්ෝෂදයන් දත ර ව සුර තුළ 

්රිියා කරන ක්ර මදව්්දේ නිර්මාතවවරයා තමා 

දන වන බව සහ දම්වා නිර්මාණය කදළේ තමාට 

බාිර ව ෙවතින ශක්තියක් බව අවදබෝධ කර ගනි. 

තම ශරීරය දලස හැඳින් වන  ස්කන්ධය, දසල හා 

ෙරමාණු යන සයල්ලන් ි සංචිතයක් බව ්, ඒවාට 

සි බුේධියක් දහෝ සංදව්්ක ඉන්ද්ර,යන් දහෝ 

ස්වාධීන ව කල්ෙනා කිරීදම් හැකියාවක් දහෝ 

දන මැති බව මිනිසා අවදබෝධ කර ගනි. දම් බව 

අවදබෝධ කර ගත් මිනිදසක්, තම සුදර් තිදබන 

සෑම දසලයක් ම, සෑම ෙරමාණුවක් ම මැවුම් 

කුදේ කැමැත්ත ට සහ නිදයෝගය ට එකඟ ව 

්රිියා කරන බව නිසැක ව නිගමනය කරයි. දමවැනි 

භූමිකාදව ි අහම්දබන් දහෝ වැරදීමකින් දහෝ 

අත්හ්ා බැලිමකින් දහෝ කිසවක් සදු වීමට කිසදු  
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ඉඩකඩක් දහෝ අවස්ථාවක් දන මැති බව ඔහු 

අවදබෝධ කර ගනියි. 

  
ඔදබ් අ්හස් ෙහත සඳහන් ලිපිනයට එවන්න. 
sinhala@islamhouse.com 
 


