ඉස්ලාමයට එරෙහි ව එල්ල
වන ර ෝදනා විස්සට
පිළිතුරු
ර ොක්ටර් සාකිර් නායක්
ඉස්ලාම් පිළිබඳ කවුරුත් නගන
ප්රහ්නනලල

පිළිුරරු ෙහි

සපයන ලදී. කාන්තාලන්,
ඉස්ලාහය සහ අසිපත, ආහාර
සඳහා සුරන් හැරිහ, හත් පැන්,
ඌරු හස් පිළිබඳ විස්තර,
මුස්ලිම්ලරු කඃබාල

නැහදුහ,

ඉස්ලාහය

විෙේෂ තැන කුහක්

නිසාද, ඉස්ලාම් සහ මුස්ලිම්
ජනතාල සහ කාෆිර්ලරුන් යන
හාතෘකාල සම්බන්ධ සැබෑ
ෙතොරුරරු.
https://islamhouse.com/2786395


ඉස්ලාහය එෙරි ල එල්ල
ලන ෙ ෝදනා ලල පිළිුරරු
o ඉස්ලාහය
එෙරි ල
එල්ල ලන ෙ ෝදනා ලල
පිළිුරරු
o හැඳින්වීහ
o ෙපරලදන









තර්කානුකූල පිළිුරරු
හගින් ඔවුන්ෙගන්
බහුතරයක
සතයය අලෙබෝධ
කර ගැනීහ හග
පෑෙේ.
හාධයය විසින් ප්ර ාර
කරන ලැරදි හත
දුර්හතයන්
කාලානුරූපීල ෙලනස්
ෙේ
මුළු ෙලොෙේහ
පලතින සියලු ලැරදි
හත එක හා සහාන
බලක් දක්වියි.

ඉස්ලාහය අධයයනය
කළ මුස්ලිම්
ෙනොලන්නන් අතර
පලතින ලැරදි හත
1. පිරිමින් සහ බහු
භාර්යා විලාහය
 01. බහු භාර්යා
විලාහය සිදු කර
ගන්නා ින්දු
ආගමිකයින්
 02. බහු භාර්යා
සඳහා අල් කුර්ආනය
සීහාලක් පනලයි
 03. කාන්තාලන්ෙේ
ආයු කාලය හා


o







පිරිමින්ෙේ ආයු
කාලය
04. ගබ්සා කිරීහ හා
ළදරු ඝාතනයන්
05. ෙලෝක
ජනගහනෙයන්
පිරිමින්ෙේ
සංඛ්යාල ල ා
ස්ත්රීන්ෙේ සංඛ්යාල
අධිකය
06. එක් පිරිමිෙයකු
එක් ස්ත්රියක
පහණක් සීහාලක්
පැනවීහ ප්රාෙයෝගික
ෙනොෙේ.

o

o

2. කාන්තාලන් හා බහු
පුරුෂ විලාහය[4]
3. කාන්තාලන් සහ
ෆර්දාල
 01. බැබිෙලෝනියානු
ශිෂ් ා ාරය
 02. ග්රීක ශිෂ්
ා ාරය
 03. ෙරෝහානු
ශිෂ් ා ාරය
 04. ඊජිප්ුර
ශිෂ් ා ාරය
 05. ඉස්ලාම් දහහ උදා
වීහ ෙපර තිබු
අරාබි ශිෂ් ා ාරය
 06. පිරිමින්
නියමිත
ිජාබය

07. කාන්තාලන්
සඳහා ලන ිජාබ්
 ිජාබ් සඳහා වූ
ප්රමිතිය
4. ඉස්ලාම් දහහ
අසිපතින් පුරරු ලනු
ලැබුෙේද?
5. මුස්ලිම්ලරුන් මූල
ධර්හලාදීහු හා
ත්රස්තලාදිහුද?
6. ආහාරය පිණිස සුරන්
ඝාතනය කිරීහ නිලැරදි
ද?
7. සත්ල ඝාතනය
අකාරුණික බල ෙපෙන්.


o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

8. මුස්ලිම්ලරෙයකු
කලහකාරි ෙකෙනක්
බල පත් කරන
හාංශහය ආහාර
9. මුස්ලිම්ලරුන්
කඃබාල ලඳින්ෙන් ඇයි?
10. හක්කාල හා අනය
ආගමිකයින්
11. ඌරු හස් තහනම්
කර ඇත
12. හත්පැන් පානය
කිරීහ තහනම්ය.
13. සාක්ෂිකරුලන් අතර
සහානතාල
14. ඉස්ලාම් ි ෙේපළ
උරුහය

o

o

o

o

o

15. අල් කුර්ආන් ෙේල
ලැකි ද?
16. ආිඃරා ෙහලත්
හරණෙයන් පසු ජීවිතය.
17. මුස්ලිම්ලරුන් නිකාය
ලශෙයන් ෙබදී සිටින්ෙන්
කුහන ෙහ්නුරලක් නිසා ද?
18. සියලු ආගම් යහපත්
ෙේ පහණක්
උගන්ලන්ෙන් නම්,
ඉස්ලාහය පහණක්
අනුගහනය කිරීහ
අලශය ද?
19. ඉස්ලාම් දහහ සහ
මුස්ලිම්ලරුන්ෙේ

o

හැසිරීහ අතර තිෙබන
විශාල ෙලනස
20. මුස්ලිම් ෙනොලන
ජනතාල කාෆිර්
යනුෙලන් ඇහතීහ

ඉස්ලාමයට එරෙහි ව එල්ල
වන ර ෝදනා වලට පිළිතුරු
වලදය zසාකිර් නායක්
සංස්කරණය කෙේ
—™
ජාසිම් ඉබ්නු දඉයාන්
පරිලර්තක
මුහම්හේ අසේ

වි ාරය කිරීහ
ඉස්ලාමයට එරෙහි ව එල්ල
වන ර ෝදනා වලට පිළිතුරු
හැඳින්වීම
සියලු ප්රශංසා අල්ලාහ්න
ිමිෙේලා! අපි ඔහු ප්රශංසා
කරමු. ඔහුෙේහ පිි පතමු.
ඔහුෙගන්හ ක්ෂහාල අයැදිමු.
අපෙේ සිත් ුරළ ඇති විය හැකි
උලදුරු ලලින් ද අපෙේ අයහපත්
ක්රියාලලින් ද මිදීහ
අල්ලාහ්නෙගන් ආරක්ෂාල පතමු.
අල්ලාහ්න යෙහකු තහ
හාර්ගය ෙලත ෙයොමු කරන්ෙන්ද

ඔහු ෙනොහග යැවීහ
කිසිෙලකු ෙනොහැකිය. අල්ලාහ්න
යෙහකු ෙනොහග යෑහ ඉ
හරින්ෙන් නම් ඔහු යහහග
යැවීහ ද කිසිෙලකු
ෙනොහැකිය.
“නැහදූහ සුදුස්සා අල්ලාහ්න
හැර අන් කිසිෙලකු ෙනොහැත.
ඔහු ඒකීෙයකි. ඔහු සහාන
කිසිෙලක් නැත.” යනුෙලන්
ද “මුහම්හේ (සල්) ුරහාෙණෝ
අල්ලාහ්නෙේ ලහලා සහ දූතයා ”
යනුෙලන් ද සාක්ෂි දරමු.
“අෙහෝ මිනිසුනි! එක හ
ආත්හයකින් නුඹලා ල හලා

එයින් එි කළත්රය ද හලා ඔවුන්
ෙදෙදනාෙගන් අධික පිරිමින් ද
කාන්තාලන් ද හැවූ නුඹලාෙේ
පරහාධිපති බිය බැතිහත් ලනු.
තලද කලර(නාහය)ක්
ෙලනුෙලන් නුඹලා එකිෙනකා
අයිතීන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ද
ඔහු ද (එලැනි) ෙල්ඥාතීත්ලය
(බිඳ දැමීහ) ද බිය ලනු. නියත
ලශෙයන් හ අල්ලාහ්න නුඹලා
ෙකෙරි සර්ල නිරීක්ෂකයා
විය.” අල් කුර්ආන් සූරා අන්නිසා
4:1.
“අෙහෝ මිනිසුනි! නුඹ
උපහාලක් ෙගන හැර ෙපන්ලන
ලදී. එ බැවින් නුඹලා එය සලන්

ෙදනු.සැබැවින්හ අල්ලාහ්න හැර
නුඹලා අයදින්නන් ඔවුන්
(සියල්ෙලෝහ) එක්රැස් වූලද
හැස්ෙසකු පලා ඔවුන හැවිය
ෙනොහැක්ෙක්හය. තලද හැස්සා
ඔවුන්ෙගන් යහක් පැහැර
ගත්ෙත් නම් ඔවුහු එය උෙගන්
නැලත ලබා ෙනොගන්ෙනෝය.
(ෙහෙලස) අයැදින්නා ද අයැදිනු
ලබන්නා ද බලහීන ෙලති.” අල්
කුර්ආන් 22: 73.
හහාරාෂ්ට්ර ප්රාන්තෙම මුම්බායි
ප්රෙේශෙම ෙලෙසන වලදය
zසාකිර් නායක් හහතා ඉහහත්
කීර්තිය පත් ඉස්ලාම් දහම්
ෙේශකලරෙයකි.

1965 ඔක්ෙතෝබර් හස උපත ලද
ෙහුරහා Islamic Research
Foundation (IRF) නහැති
සංවිධානය පිිටුලා එහගින්
ඉස්ලාමීය ප්ර ාරක ක යුුර, අත්
පත්රිකා හා රන්ථ පළකිරීහ
හගින් ජනතාල ඉස්ලාම් දහහ
හඳුන්ලා ෙදමින් සිටියි.
මුස්ලිම් ෙනොලන මිුරරන්
ඉස්ලාහය පිළිබඳ ල නගන
ප්රේන ලල අල්ලාහ්නෙේ
පිිෙ න් අල්කුර්ආන් සහ අල්
හදීස් පදනම් කර ගනිමින්
විදයාත්හක ල හා තර්කානුකූල
ල සිනහමුසු මුහුණින් යුුර ල
එුරහා ලබා ෙදන පිළිුරරු

හගින් අද ෙලෝකය පුරාල
ඉස්ලාම් දහහ පිළිබඳ ල
ිරියාකාරල අලෙබෝද කර
ගැනීහ හග පෑදී ඇත.
ඇහරිකාල, කැන ාල, දකුණු
අප්රිකාල, හලයාසියාල,
සිංගප්පූරුල ෙහන්හ හැද
ෙපරදිග (ගල්ෆ්) ර ලල් ලලද
ඉන්දියාෙේ ෙනොෙයකුත් ප්රෙේශ
ලලද ඉංග්රීසි හා උර්දු භාෂා
හගින් ෙහුරහා පැලැත් වු
ෙේශනා ලක්ෂ සංඛ්යාත
ජනකායක පරිශුේධ වු
ඉස්ලාම් දහහ පිළිබඳ දැන
ගැනීහ රැකුලක් විය. (ෙම්
සඳහා සියලු ප්රශංසා

අල්ලාහ්න යි අල්හම්දු ලිල්ලාහ්න)
තලද ඉස්ලාම් පිළිබඳ ලැරදි
ආකල්ප දරන්නන්ල ආරාධනා
කර ඔවුන් සහග සුහදශීලී ල
සංලාද පලත්ලා අල්ලාහ්නෙේ
අපරිමිත ආශීර්ලාදෙයන්
ඔවුන්ෙේ එහ ආකල්ප ෙලනස්
කිරීහ එුරහා ක්රියා කරයි.
ෙහෙලස මුස්ලිම් ෙනොලන
මිුරරන් විසින් නිතර නගනු
ලැබු ප්රේන ලල ෙහුරහා ලබා
දුන් පිළිුරරු ෙගොනු ෙකො
Frequently asked Questions යන
හාතෘකාල ය ෙත් ලැදගත්
ප්රේන හා පිළිුරරු IRF ි ෙලබ්

අ විෙම ඉංග්රීසිෙයන් පළ කර
ඇත.
සිංහල භාෂා කතා කරන
සෙහෝදර සෙහෝදරියන් ද
ෙහහගින් පල ලබා ගත හැක. ශ්රී
ලංකාෙේ ෙලෙසන සිංහල
ජනතාල ඉස්ලාම් දහහ පිළිබඳ
ඇති ලන සැක සංකා ඔවුන්
පැහැදිලි කර දී ඉස්ලාහය පිළිබඳ
ල පැහැදීහක් ඇති කර ගත
යුුරය යන යහපත් ෙහන් පිරිසිදු
ෙේතනාෙලන් එය සිංහල
භාෂාල පරිලර්තනය ෙකො
රන්ථයක ස්ලරූපෙයන් කා්ඩ
ලශෙයන් පළ කිරිහ අදහස්
කෙළමු. අල්ලාහ්නෙේ පිිෙ න්

පළමු කා්ඩ ය නිකුත් කිරිහ
පිළිබඳ ල ඉහහත් සුර ක්
ලබමි.
ප්රථහෙයන් අල්ලාහ්න ත් අනුරරු
ල සිංහල භාෂාල පරිලර්තනය
කර දුන් සෙහෝදරයා ත්
කෘතඥතාල පිරිනහන්ෙනමි.
අල්ලාහ්න ෙහි අරමුණු ඉටු වීහ
උෙදසා ආශීර්ලාද කළ යුුර යැයි
ද ෙම් සඳහා වූ කුසල් සියලු
ෙදනා හ ිමි කර දිය යුුර යැයි
ද ප්රාර්ථනා කරන්ෙනමු.
රෙෙවදන

ඉස්ලාහය පිළිබඳ ල අනය
ආගමිකයන්හ ෙේශනා
කිරීෙම්දී එි දක්න තිෙබන
ධනාත්හක ප්රතිපත්තීන් ගැන
ප්රශංසනාත්හක ල කියා
පෑෙහන් පහණක්
අනයාගමිකයන් ෙගන් ලැ
ෙදෙනක් සතයය වු ඉස්ලාහය
ගැන පැහැදීහ පත් ෙනොෙලති.
හන්දයත් ඉස්ලාහය පිළිබඳ
ඔවුන්ෙේ සිත් ුරළ තිෙබන්නා වු
ඇතැම් ප්රේන ලල ෙම්
ලනුරරුත් පැහැදිලි සහ නිලැරදි
පිළිුරරු අප විසින් ලබා දී නැත.
ඉස්ලාහෙම ධනාත්හක
ස්ලභාලය පිළිබඳ ල අපෙේ

විරහයන් පිළිගැනීහ
අනයාගමිකයින් ඉදිරිපත් විය
හැකි නමුත් “ඔබ කාන්තාලන්
එක් ෙකෙනකු ල ා කිිප
ෙදෙනකු විලාහ කර ගන්නා
මුස්ලිම්ලරුන් ෙනොෙේද? ඔබ
කාන්තාලන් ‘ෆර්දාල‘ ෙහලත්
ෙහොට් ක්කිලිය ුරළ සිරකර
කාන්තා ලහල්භාලය අනුබල
ෙදන්නන් ෙනොෙේද? ඔබ
මූලදහහලාදී ප්රතිපත්තීන්
ඇත්තවුන් ෙනොෙේදැ” යි අෙපන්
විහසන්න පුළුලන.
හහ අනයාගමික සෙහෝදරයින්
හමු ලන අලස්ථාලලදී ඉස්ලාමීය
නීති රීති අුරරින් ඔවුන් ලැරදි

යැයි සිතන්ෙන් කුහන නීති දැයි
විහසමි. ඉතා සුළු ලශෙයන් ෙහෝ
ඉස්ලාහය පිළිබඳ ල දැන ෙගන
සිටින ෙතොරුරරු හගින් එය හරි
ෙහෝ ෙේලා ලැරදි ෙහෝ ෙේලා
ඉහත ෙතොරුරරු කිනම්
හාර්ගයකින් නැතෙහොත් කුහන
ආකාරයකින් ලබා සිටියද
ඉස්ලාම් දහෙම් කුහන කාරණා
ඔවුන් ලැරදි ෙලස සලකන්ෙන්
දැයි විහසමි. එෙස් හා විසින්
විහසීෙම්දී ඔවුහු විලෘත ල කථා
කිරිහ ෙපලෙඹති. ඉස්ලාහෙම
ලැරදි ෙලස ඔවුන් නගන ඕනෑහ
විෙේ න ලල සලන්
ෙදන්න ත් ඒලා පිළිුරරු

දීහ ත් හහ සූදානම් බලද
ඔවුන් ෙපොෙරොන්දු ෙලමි.
ඉස්ලාම් දහහ පිළිබඳ ල අනය
ආගමිකයින්හ තිෙබන්නා වු
සැක සංකා සියල්ලහ ප්රේන
විස්සක සීහා කළ හැකි බල
පසුගිය ලසර කිිපයක්
මුළුල්ෙල් දහම් ප්ර ාරක
ෙහෙහලර ඉටු කිරීෙම්දී
අත්දැකීෙහන් හා හ හැඟී ගිය
සතයයකි. ඉස්ලාම් දහෙම් ඔබ
දකින ලැරදි ෙහොනලාදැයි
විහසුලෙහොත් ඔවුන් ප්රේන
පහක් ෙහෝ හයක් පහණ ඔබ
හමුෙේ තබනු ඇත. ඔවුන් අසන
එහ ප්රේන පහ ෙහෝ හය හ

ෙපොදුෙේ කවුරුත් අසන ෙහහ
ප්රේන විස්ස ුරළ ඇුරළත් ෙේ.
තර්කානුකූල පිළිතුරු මගින්
ඔවුන්රෙන් බහුතෙයක ට
සතයය වවරබෝ කෙ
ෙැනීමට මෙ ෙෑරේ.
ෙහෙස් ඔවුන් නගන ප්රේන ලල
ඒලා අදාළ ෙහ්නුර සාධක
සිතල, අලංකල හා
තර්කානුකූලල පිළිුරරු සැපයීහ
යහපත් ක්රියාදාහයකි. මුස්ලිලරු
හා විසින් ලබා දී ඇති පිළිුරරු
හතකෙයි තබා ගන්ෙන් නම්
නැතෙහොත් ලනෙපොත් කර
ගන්ෙන් නම්

අනයාගමිකයන්ෙේ ප්රේන ලල
පිළිුරරු දීෙම්දී (ඉන්ෂා අල්ලාහ්න අල්ලාහ්නෙේ කැහැත්ත පරිදි)
ඔවුන්ෙේ සැක දුරු කිරීෙම්
ක්රියාල සාර්ථක විය හැකි ෙේවි.
ඇතැම් වි අප විසින් ඔවුන්හ
ලබා ෙදන පිළිුරෙරි ඔවුන්
ඉස්ලාම් දහහ පිළිබඳ ල
පරිපූර්ණ වූ සතයය දැන ෙගන
තෘප්තිය පත්ෙනොලන්න
පුළුලනි. එෙහත් ඉස්ලාම් පිළිබඳ
ල ඔවුන් දරන ලැරදි ආකල්ප
ඔවුන්ෙේ සිත් ලලින්
(අල්ලාහ්නෙේ කැහැත්ත පරිදි)
ඉලත් කරනු ලැෙබන බල
ස්ථීරයි. ඇතැම් වි

අනයාගමිකයින් අුරරින් කිිප
ෙදෙනක් පහණක් ඔබෙේ තර්ක
ලල විතර්ක ඉදිරිපත් කිරීහ
ඉදිරිපත් ෙේවි. එලැන්නන්
ඉස්ලාහය පැහැදිලි කිරිහ සඳහා
අපහ අහතර ලැ විස්තර
සැපයීහ අලයශ ෙේ. එහ
පරහාර්ථය ඉටු වීහ සර්ල
බලධාරි අල්ලාහ්නෙේ ආශීර්ලාදය
ිමිෙේලා.
මා යය විිනන් ්ර ාෙ කෙන
වැෙදි මත
ඉස්ලාහය එෙරි ෙපොදු
දුර්හතන් පුරරුලන්න හාධය
ප්රමුඛ් ස්ථානයක් ගනී. බ ිර

බලය විසින් පාලනය කරන ලද
සහාජ ජාලා ෙහන්හ ෙලනත්
හාධය ජාලාල ලන අන්තර්
ජාලය, රූපලාිනි නාළිකා,
ගුලන් විදුලිය, ප්රලෘත්ති පත්ර,
සඟරා සහ ෙපොත් පත් ෙහහ
කාර්යය සඳහා ෙයොදා ගනු
ලැෙබ්. හෑත කාලෙම දී අන්තර්
ජාලය ෙම් සඳහා බලලත්
උපකරණයක් බල පත් ල
තිෙබ්. ඉස්ලාහය එෙරි
ෙබොෙහෝ ෙ ෝදනා ෙහි දක්න
ඇත. ෙම් සියලු හාර්ගෙයන්
ඉස්ලාම් යනු රප්ත,
ප්ර න් ත්ලය ුරු  ෙදන,
නුදියුණු ආගහක් බල හංලු 

ගසයි. මුස්ලිම්ලරුන් ද නවීන
හාධයය ජාල උපකරණය භාවිත
කර ඉස්ලාහෙම සතයය
ඉදිරිපත් කරන නමුත් එහ
උත්සාහය ප්රහාණලත් නැත.
දුර්මතයන් කාලානුරූපීව
රවනස් රේ
ඉස්ලාහය ගැන නැෙගන
ප්රේන කාලෙයන් කාලය
ෙලනස් ෙේ. අද අසන ප්රේන
විස්ස පසුගිය දශකෙම ප්රේන
ෙහන් ෙනොෙේ.
එෙලසහ අනාගතෙම අසන
ප්රේන ෙලනස් විය හැක.
ඉස්ලාම් සම්බන්ධ ල හාධය හලා

ෙපන්ලන ආකාරය ඉදිරිපත්
කරන ප්රේන ද ෙලනස් ලනු ඇත.
ලසෙරන් ලසර ඉස්ලාම් පිළිබඳ
ප්රේන යම් යම් ත්රස්ත කල්ලි
ගැන සීහාවි තිෙබන බල අප
දැක හැකි ෙේ. 2015 ලර්ෂෙම
අයි.එස්.අයි.එස්. ත්රස්ත කල්ලිය
හාධය ජාලෙම සහ ඇහරිකානු
ජනපතිලරණෙම ප්රමුඛ් ස්ථානය
ගනි.
මුළු රලොරේම ෙවතින ිනයලු
වැෙදි මත එක හා සමාන
බවක් දක්වියි.
ෙලොෙේ විවිධ ර ලල
ජනතාල සහඟ සාකේඡා කරන

වි ඔවුන් සියලු ෙදනාහ
ඉස්ලාම් පිළිබඳ ල නගන ප්රේන
ෙපොදුෙේ එක හා සහාන බල
දුටුෙලමි. ඇතැම් ර ලල
ඔවුන්ෙේ සහාජය ෙහෝ
සංස්කෘතිය අදාඝ අහතර
ප්රේන කිිපයක් ඉදිරිපත්
කරති. නිදසුනක් ලශෙයන්
ඇහරිකාෙේ “ෙපොලි ගනු ෙදනු
ඉස්ලාම් තහනම් කරන්ෙන්
හන්දැ?“ යි ෙපොදුෙේ ඔවුන්
නගන ප්රේනයකි.
ෙහි සඳහන් ප්රේන විස්ස
අතර මුස්ලිම් ෙනොලන
ඉන්දියානුලන්ෙේ ඇතැම් ප්රේන
ද ඇුරළත් කෙළමි. ෙහය

ෙහ්නුරල ෙලෝකෙම සෑහ ර කහ
ඉන්දියානුලන් පැතිර සිටින
අතර, ඔවුන් ෙලෝක
ජනගහනෙයන් 20% පහණ
ෙලති. ෙම් නිසා ඔවුන් නගන
ප්රේන ෙලොෙේ සැෙලෝ හ
අදළෙේ.
ඉස්ලාමය ව යයනය ක
මුස්ලිම් රනොවන්නන් වතෙ
ෙවතින වැෙදි මත
ඉස්ලාහය අධයයනය කළ
මුස්ලිම් ෙනොලන අය ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් සිටිති. ඔවුන්ෙගන්
බහුතරයක් ඉස්ලාහය
එෙරිල විෙේ නය කරන

ෙල්ඛ්කයන්ෙේ ෙපොත් පහණක්
කියලා ඇත. ෙහලැනි මුස්ලිම්
ෙනොලන්නන් තහන් ෙගො නගා
ගත් ලැරදි හත එකඟ ල තලත්
ප්රේන විස්සක් ඉදිරිපත් කරති.
එනම් කුර්ආනය පරස්පර බලද
විදයානුකූල ෙනොලන බලද ඔවුන්
ෙ ෝදනා නගති. ඔවුන් අදාළ
පිළිුරරු අතිෙර්ක ලශෙයන්
සූදානම් කර ඇත. ෙම් පිළිබඳ ල
හහ ෙලනහ ෙේශනයක් ද
පැලැත් වුෙයමි.
භාර්යා බහු සහ 1. පිරිමින්
විවාහය

ඉස්ලාම් දහෙම් බහු භාර්යා
විලාහය සිදු කර ගැනීහ සඳහා
පිරිමින් පහණක් අනුහැතිය
ලබා දි ඇත්ෙත් හන්ද?
බහු විලාහය ෙකො ස් ෙදකක
ෙලන් කළ හැකිය. ප්රථහ
ෙකො ස එක් පිරිමිෙයකු එක්
ස්ත්රියක ල ා විලාහ වීහ
ෙහලත් බහු භාර්යා ෙස්ලනයයි.
ෙහය ඉංග්රීසිෙයන් Polygamy යැයි
කියනු ලැෙබ්. ෙදලන ෙකො ස
එක් ස්ත්රීයක් එක් පිරිමිෙයකු
ල ා ලැ ෙයන් විලාහ වීහ
ෙහලත් බහු පුරුෂ ෙස්ලනයයි.
ෙහය ඉංග්රීසිෙයන් Polyandry යැයි
කියනු ලැෙබ්.

පළමුලන ෙකො ස එනම් පිරිමීන්
සඳහා එක් ෙකෙනකු ල ා
ලැ (සිේ ෙදෙනකු දක්ලා)
කාන්තාලන් විලාහ කර ගැනීහ
ඉස්ලාම් දහෙම් ඇතැම්
ෙකොන්ෙේසි හත අනුහත කරනු
ලැබ ඇත. ෙදලන ෙකො ස
ෙහලත් කාන්තාලක් පිරිමින්
කිිප ෙදෙනකු විලාහ කර
ගැනීහ ඉස්ලාම්
සම්පූර්ණෙයන්හ තහනම් කර
ඇත.
“එක් ෙකෙනක් සහඟ විලාහ
කරනු” යැයි අණ කරන එකහ
ආගමික රන්ථය අල් කුර්ආන්
පහණි.

කිසිඳු ආගමික රන්ථයකුදු
පිරිමින් විලාහ කළ හැකි
භාර්යාලන් සංඛ්යාලන් පිළිබඳ
ල සීහාලක් පනලා නැත. එෙහන්
හ බහු භාර්යාලන් විලාහය සිදු
ෙනොකළ යුුර යැයි අලධාරණය
ෙනොකරයි. ෙලෝකෙම දැන
දක්න ඇති ින්දු
භක්තිකයන්ෙේ ආගමික රන්ථ
ලන “රාහායනා” ෙහෝ “හහා
භාරතය” ෙහෝ “භගලත් ගීතය”
ෙහෝ නැතෙහොත් ක්රිස්තියානි
ලරුන්ෙේ ආගමික රන්ථය
ලැනි බයිබලය ෙහෝ යුෙදේ
ආගෙම් නීති රන්ථතය ලන
තල්මූේ Talmudic ලැනි රන්ථ ලල

ෙහෝ පිරිමින් බහු භාර්ය
විලාහය සිදු කර ගැනීෙම්
තහනහක් පිළිබඳ ල නිෙයෝග
කිසිලක් දක්න ෙනොහැත.
එෙහන්හ ඉහත සදහන්
ආගමික රන්ථ අනුල පිරිමින්
ෙකොපහණ කාන්තාලන් සහඟ
වුලද විලාහ විය හැකිය. එෙහත්
පසු කාල ලලදී පැමිණි ින්දු,
ක්රිස්තියානි හා යුෙදේ
පූජකලරුන් විසින් පිරිමින් එක්
ස්ත්රීයක් පහණක් විලාහ කර
ගත හැකි යැයි නිෙයෝග කර
බහුභාර්යා විලාහය තහනම්
කළහ.

ින්දු ආගම් ලල සඳහන් ලන
“දසරද රජු” බහු භාර්යාලන් හා
විලාහවී සිටි බල ින්දු ඉතිහාස
රන්ථ සදහන් කරයි.
එෙහන්හ “ක්රිෂ්ණා” නම් රජු
භාර්යාලන් කිිප ෙදෙනක්
සහඟ සිටි බල ද ලාර්තා ෙේ.
බයිබලෙම පිරිමින් එක් ස්ත්රීයක්
පහණක් විලාහ කරගත යුුර
යැයි තහනම් කිරීහක් ෙනොහැති
නිසා ආරම්භ කාලෙමදි
ක්රිස්තියානි පිරිමින් ඔවුන් තහ
හනාපය පරිදි ස්ත්රීන් ෙකොපහණ
සංඛ්යාලක් වුලද විලාහ කර
ගත්හ. එෙහත් ගත වු සියලස්
කිිපයක ෙපරදී ක්රිස්තියානි

පිරිමින් එක් ස්ත්රීයක් පහණක්
විලාහ කර ගත යුුර යැයි
ක්රිස්තියානි ෙදේ හැදුරු හගින්
තහනම් කරනු ලැබීය.
යුෙදේ ආගෙම් පිරිමින් ද තහා
කැහති අයුරින් ස්ත්රීන් කිිප
ෙදෙනකු විලාහ කර ගැනීහ
අනුහත කර තිබුණි.
ඒබ්රහාම්හ භාර්යාලන්
තිෙදෙනකු සිටි බලත් ෙසොලහන්
රජු සිය ගණන් භාර්යාලන්
සිටි බලත් යුෙදේ ආගමික නීති
රන්ථය ලන තල්මූේ Talmud
ප්රකාශ කරයි. ක්රි.ල.960 දී ඉපදී
1030 දී හරණය පත් වු රබ්බි
ෙගර්ෙෂොන් ෙබන් යහූදා (Rabbi

Gershon Ben Yehudah) නහැති
යුෙදේ පූජකයා බහුභාර්යා
විලාහය විරුේධ ල නීතියක්
පනලා ප්රකාශය පත් කිරිෙම්
අලස්ථාල දක්ලා යුෙදේ පිරිමින්
අතර කාන්තාලන් කිිප
ෙදෙනකු විලාහ කර ගැනීෙම්
සම්ප්රදාය පැලුරණි. 1950 ලර්ෂය
අලසානෙමදී ඊශ්රායලෙම පිි ා
ඇති යුෙදේ මූලස්ථානය විසින්
කාන්තාලන් කිිප ෙදෙනකු
විලාහ කර ගැනීහ පිරිමින්
තහනම් කිරිෙම් නීතිය පනලන
ුරරු ඉස්ලාමීය ර ලල් ලල විසු
යුෙදේ පිරිමින් අතර ස්ත්රීන්
කිිප ෙදෙනකු විලාහ කර

ගැනීෙම් සම්ප්රදාය පැලුරණි.
ෙකෙස් ෙලතත් යුෙදේ ආගෙම්
ෙහෝර්ෙහොන් (Mormon) නම්
නිකාය බිරියන් 20 ෙදෙනක්
දක්ලා - විලාහ කිරීහ අනුහත
ලැබ සිටිති.
01. බහු භාර්යා විවාහය ිනදු
කෙ ෙන්නා හින්දු
ආෙමිකයින්
ඉස්ලාමීය කාන්තාලන්ෙේ
තත්ත්ලය පිළිබඳ ල ෙසොයා
බැලීහ සඳහා ඉන්දියාෙේ
ස්ථාපිත කරනු ලැබු කමිටුෙේ
(Committtee of the Status of women
in Islam) 1975 ලන ලසෙර්දී

නිකුත් කරන ලද ලාර්තාෙේ 66
සහ 67 ලන පිටු ලල සඳහන් කර
ඇති සංඛ්යා ෙල්ඛ්න ලල අනුල
1951 හා 1961 ලර්ෂය අතර වු
ලසර 10 ුරළ දී ින්දුලරුන්
අුරරින් පිරිමිහු 5.06% ක්
කාන්තාලන් එකක ලැ ෙයන්
විලාහ කර ෙගන සිටියහ.
එෙහත් ඉස්ලාමීය පිරිමින්
අුරරින් 4.31% පහණක් බහු
භාර්යා විලාහය සිදු කර ෙගන
සිටියහ. ඉන්දියානු ආ්ඩු ක්රහ
ලයලස්ථාල අනුල ඉස්ලාමීය
පිරිමින් පහණක් බහු භාර්යා
විලාහය සිදු කිරීහ අනුහත
කර තිෙබ්. එෙහත් ින්දුලරුන්

බහු භාර්යා විලාහය සිදු කිරීහ
ඉන්දියානු ආ්ඩු ක්රහ
ලයලස්ථාල අනුල නීති විෙරෝධි
ක්රියාලකි.
ෙහෙස් ින්දුලරුන් බහු
භාර්යා විලාහය සිදු කර ගැනීහ
නීති විෙරෝධි ක්රියාලක් වුලද
මුස්ලිම්ලරුන් හා සැසඳීෙම්දී
බහු භාර්යා විලාහය සිදු කිරීෙම්
ක්රියාෙලි ෙපරමුණු ෙගන
සිටින්ෙන් ින්දුලරුන්හය. ෙපර
කාල ලලදි ින්දුලරුන් ද බහු
භාර්යා විලාහය සිදු කර
ගැනීහ කිසිදු තහනහක්
ෙනොතිබුණි. ින්දු ආගමික
පිරිමින් බහු භාර්යා විලාහය

සිදු කර ගැනීහ තහනම් කරනු
ලැබුෙේ 1954 ලසෙර්දී
සම්පාදනය කරන ලද ින්දු
විලාහ නීතිෙමදීය. අද ත් එක්
ින්දු පිරිමිෙයක් බහු භාර්යා
විලාහය සිදු කර ගැනීහ
ෙනොකළ යුකු යැයි ලළක්ලන්ෙන්
ඉන්දියානු ආ්ඩු ක්රහ
ලයාලස්ථාල මිස ින්දු දහහය
ෙනොෙේ.
මීළඟ ඉස්ලාහය එක්
පිරිමිෙයකු ස්ත්රීන් කිිප
ෙදෙනකු විලාහ කර ගැනීහ
අනුහත කර ඇත්ෙත් ඇයි දැයි
සවිස්තරාත්හක ල ලහසා බලමු.

02. බහු භාර්යා සඳහා වල්
කුර්ආනය සීමාවක් ෙනවයි
බහුභාර්යා ෙස්ලනය ෙලොල
ප්රථහ ලශෙයන් හඳුනා දුන්ෙන්
ඉස්ලාහය ෙනොෙේ. ඉස්ලාහය
ෙපර වු ශත ලසර දහස්
ගණනකින් ෙහහ සිරිත ෙලොෙේ
සෑහ තැනහ පැතිර තිබුනු බල
කවුරුත් හතකෙම තබා ගත
යුුරය. හා කලින් සඳහන් කළ
පරිදි ෙලෝකෙම ඇති ආගමික
රන්ථ අුරරින් එක් ස්ත්රියක්
පහණක් විලාහ කර ගන්නැයි
අලධාරණය කරන්ෙන් අල්
කුර්ආනය පහණයි. එනම්
විලාහ ලන ෙලස පිරිමින් අණ

කරන්ෙන් ඉස්ලාම් දහහ
පහණයි.
“අනාථයින්ෙේ විෂෙයි යුක්ති
සහගත ල ක යුුර කළ
ෙනොහැකියැයි ඔබ බිය
වුලෙහොත් ඔබ ප්රිය කරන ස්ත්රීන්
ෙදෙදනකු ෙහෝ තිෙදෙනකු ෙහෝ
සිේ ෙදෙනකු ෙහෝ විලාහ කර
ගන්න. (ඔවුනතර) යුක්ති
සහගත ල ක යුුර කළ
ෙනොහැකි යැයි ඔබ බිය
වුලෙහොත් එක්ෙකෙනකු
(පහණි) නැතෙහොත් ඔබ සුර
ලහල් ස්ත්රීන් (ප්රහාණලත් කර
ගන්න) ඔබ සීහාල
ෙනොඉක්හවීහ ආසන්න හග

ෙහයයි.” යනුෙලන් අල් කුර්ආන්
සූරා අන් නිසා 4:3. පලසයි.
අල් කුර්ආනය පහළ වීහ ෙපර
වූ කාලලකලානු ලලදී එකල
සහාජෙම බහු භාර්යා
විලාහය තහනම් කිසිලක්
ෙනොතිබුණි. පිරිමිහු ස්ත්රීන්
ෙකොපහණක් වුලද විලාහ කර
ගන්නා සිරිතක් එකල විය.
පිරිමින් අතරින් බහුතරයක්
ස්ත්රීන් කිිප ෙදෙනකු විලාහ
කර ගන්නා අය වුහ. එෙහත්
අල් කුර්ආනය පහළ කරනු
ලැබීෙහන් පසු ල ඉස්ලාම් දහෙම්
එක් පිරිමිෙයකු ස්ත්රීන් සිේ
ෙදෙනකු දක්ලා විලාහ කර ගත

හැකි යැයි සීහාලක් පැනවිය.
එක් පිරිමිෙයක් උපරිහ
ලශෙයන් ස්ත්රීන් සිේ ෙදෙනකු
විලාහ කර ගත හැකිය. එයද
එහ කාන්තාලන් අතර එක හා
සහාන ල සාධාරණත්ලය ඉටු
කළ යුුරය යන ෙකොන්ෙේසිය
හත බහු භාර්යා විලාහය සීහා
පනලනු ලැබීය.[1]
“භාර්යාලන් අතර යුක්ති
සහගත ල ක යුුර කිරිහ ඔබ
ආශා කළත් ඔබ ෙනොහැකිය.
එබැවින් මුළුහනින් හ (එක්
පැත්තක ) ඇල වී අෙනක්
තැනැත්තිය ගුලෙනි එල්ලා
දහනු ලබු ෙකෙනක් ෙහන් අත්

හැර ෙනොදහන්න. ඔබ සහඟිය
ආරක්ෂා ෙකො (ෙදවියන් ) බිය
වුලෙහොත් අල්ලාහ්න ක්ෂහා
කරන්ෙනකු හා අපරිමිත
දයාලන්විතෙයකු ෙේ.” අල්
කුර්ආන් සූරා අන් නිසා 4:129.
ඉහත සඳහන් අල් කුර්ආන්
ලැකිය හඟින් ඉස්ලාහෙම බහු
භාර්යා විලාහය යනු එක්
අනුහැතියක් මිස අනිලාර්යය
වුලක් ෙනොලන බල කවුරුත්
දැන ගත යුුරය.[2]
ඉස්ලාමීය දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන්
බලන කළ බහු භාර්යා විලාහය
සිදු කළ මුස්ලිම්ලරෙයකු

එහ ක්රියාල ෙහ්නුරෙලන් එක්
ස්ත්රීයක් පහණක් විලාහ කළ
තලත් මුස්ලිම්ලරෙයකු ල ා
උසස් ෙනොලන්ෙන්ය.
03. කාන්තාවන්රේ ආයු
කාලය හා පිරිමින්රේ ආයු
කාලය
ස්ලභාලෙයන්හ පුරුෂයන් හා
ස්ත්රීන් ඉපෙදනුෙම එක සහාන
ප්රතිශතෙයනි. ෙරෝග
ප්රතිශක්තිකරණ හැකියාල
ප්රරුෂයන් ල ා ස්ත්රීන් උසස්
හට් හක පිි ා ඇත. විෂ බිජ
ලල එෙරි ල ඔෙරොත්ුර දීෙම්දි
පිරිමි ළමුන් ල ා ගැහැනු

ළමුන් ශක්තිලන්ත ල සිටිති. ෙම්
ෙහ්නුරල නිසා ළදරු අලධිෙමදි
ගැහැනු ළමුන් හරණය පත්
වීහ ල ා පිරිමි ළමුන් අධික
ෙලස හරණය පත්ෙලති.
යුද හා සංරාහලල දී
කාන්තාලන් ල ා පිරිමින් ලැ
ලශෙයන් ඝාතනය ලක් ෙලති.
අනුරරු ලලින් ද ෙරෝග
ලැලඳීෙහන් ද හරණය
පත්ලන්නන්ෙගන් ස්ත්රීන් ල ා
පිරිමින්ෙේ ප්රතිශතය අධිකය.
පිරිමින්ෙේ ආයු කාලය
ස්ත්රීන්ෙේ ආයු කාලය ල ා
අු ෙලන් තිෙබන නිසා කුහන
කාල පරිේෙේදයක වුලද බිරිය

අිමි වු ස්ලාමි පුරුෂයින් ල ා
ස්ලාමි පුරුෂයින් අිමි වු
ලැන්දඹුලන් ෙහෙලොෙලි අධික
ෙලස දක්න ලැෙබ්.
04. ෙබ්සා කිරීම හා
ඝාතනයන්

දරු

ජනගහනෙයන් ස්ත්රීන්ෙේ
සංඛ්යල ල ා පිරිමින්ෙේ
සංඛ්යාල ලැ ෙයන් සිටින
ර ලල් අතරින් ඉන්දියාලද
එකකි. ගර්භාෂය ුරළ සිටින්ෙන්
ස්ත්රී කලලක් යැයි දැන ගත්
ලහාහ ගබ්සා කිරිහ ද උපන්
දරුලා ගැහැනු දරුලකු යැයි දැන
ගත් විගස ඝාතනය කරනු

ලැබීහද ෙහය ෙහ්නුර වී තිෙබ්.
ඉන්දියාෙේ පහණක් ලසරක
ලක්ෂ දහයක අධික කලලයන්
ගැහැනු දරුලන් යැයි හඳුනා
ගැනීෙහන් පසුල ගබ්සා කරනු
ලැෙබති. ෙහහ සාපරාධී ක්රියාල
නලතනු ලැබුලෙහොත්
ඉන්දියාෙේදී ද පිරිමින්ෙේ
සංඛ්යාල ල ා සත්රීන්ෙේ
සංඛ්යාල අධික ලන බල ස්ථීරය.
05. රලෝක ජනෙහනරයන්
පිරිමින්රේ සංඛ්යාවට ව ා
ස්ත්රීන්රේ සංඛ්යාව වකකය
ඇහරිකාෙේ
ජනගහනෙයන් ස්ත්රීන්ෙේ

සංඛ්යාල පිරිමින්ෙේ සංඛ්යල
ල ා ලක්ෂ 78 කින් අධිකය.
ඇහරිකානු අගනුලර නිේෙයෝක්
නගරෙම පහණක් ස්ත්රීන්ෙේ
සංඛ්යාල පිරිමින්ෙේ සංඛ්යාල
ල ා ලක්ෂ10කින් අධිකය.
ඇහරිකානු නිේෙයෝර්ක්
අගනුලර මුළු ජනගහනෙයන්
ුරෙනන් එකක් සහලිංගික
ෙස්ලනෙම ෙයෙදන පිරිමින්
ෙලති. ඇහරිකානු මුළු
ජනගහනෙයන් ඉහත සඳහන්
පිරිසෙේ සංඛ්යාල ෙකෝටි
ෙදකහහාරකි. එලැන්නන්
විලාහ කර ෙනොගන්නා බල අප
කවුරුත් දන්නා කරුණකි. ඒ

ආකාරය හ බ්රිතානයෙම
කාන්තාලන්ෙේ සංඛ්යාල
පිරිමින්ෙේ සංඛ්යාල ල ා
ලක්ෂ 40 කින් අධිකය. ජර්හනිෙම
කාන්තාලන්ෙේ සංඛ්යාල
පිරිමින්ෙේ සංඛ්යාල ල ා
ලක්ෂ 50ක් අධිකය. රුසියාෙේ
පිරිමින්ෙේ සංඛ්යාල ල ා
කාන්තාලන්ෙේ සංඛ්යල ලක්ෂ
90ක් අධිකය. ෙලෝකෙම සහස්ත
ජනගහනෙයන් කාන්තාලන්
ෙකෝටි ෙකොපහණ සංඛ්යාලක්
පිරිමින් ල ා අධික දැයි දන්ෙන්
අල්ලාහ්න පහණි.
06. එක් පිරිමිරයකු එක්
ස්ත්රියකට ෙම්ක් සීමාවක්

ෙැනවීම ්රාරයෝගික
රනොරේ.
එක් පිරිමිෙයක් එක්
ස්ත්රියක් පහණක් විලාහ කර
ගත යුුර තත්ත්ලයක්
පලතින්ෙන් නම් ඇහරිකාෙේ
පහණක් ෙකෝටි 3ක කාන්තාලන්
සංඛ්යාලක් විලාහ කර ගැනීහ
සඳහා පිරිමින් ෙනොහැති ල රැඳී
සිටින තත්ත්ලයක් උදා ෙේ.
ෙහය අහතර ල ආහරිකාෙේ
පිරිමිහු ෙකෝටි ෙදකහහාරක්
සහලිංගිකෙයෝ ෙලති යි යන්න
අලධානය ගත යුුරය.
එෙලසහ බ්රිතානයෙම
කාන්තාලන් ලක්ෂ 40ක් විලාහ

කර ගැනීහ සඳහා පිරිමින්
ෙසොයා ගැනීහ ෙනොහැකි ල
සිටීහ සහ රුසියාෙේ
කාන්තාලන් ලක්ෂ 90ක් විලාහ
කර ගැනීහ සඳහා පිරිමින්
ෙසොයා ගැනීහ ෙනොහැකි ල
සිටීහ යන තත්ත්ලය උදාෙේ.
නිදසුනක් ෙලස විලාහ
ෙනොවු හාෙේ සෙහෝදරිය
නැතෙහොත් ඔෙබ් සෙහෝදරිය
විලාහ කර දීහ සඳහා පිරිමින්
ෙසොයා ගැනීහ ෙනොහැකි
තත්ත්ලයක පලතින
ඇහරිකාෙේ අපි ෙලෙසන බල
උපකල්පනය කරමු. ඇය
ඇත්ෙත් විකල්ප අලස්ථාලන්

ෙදකක් පහණි. එකක් නම්
දැන හත් විලාහ වි සිටින
ෙකෙනකු තහ ස්ලාමි පුරුෂයා
ලශෙයන් පිළිගැනීහය.
නැතෙහොත් ඇය ඇහරිකාෙේ
ෙපොදු ෙලළඳ භා්ඩ යක් බල
පත් වීහය.[3] ෙම් ෙදක හැර අන්
කිසිදු විකල්පයක් ෙනොහැති
තත්ත්ලයකදි ඇය ඇහරිකාෙේ
ෙපොදු ෙේපළක් බල පත් විහ
ල ා දැන හත් විලාහ වී සිටින
ෙකෙනකු සිය ස්ලාමි පුරුෂයා
ලශෙයන් පිළිගැනීහ නහැති
පළමු ල සඳහන් කළ අලස්ථාල
පහණක් පතිලත්, බුේධිහත්,

සදා ාර සම්පන්න කාන්තාලක්
ෙතෝරා ගනියි.
බ ිර සංස්කෘතිෙයි
එක් පිරිමිෙයක් කාන්තාලන්
කිිප ෙදෙනකු සහඟ
සම්බන්ධකම් පලත්ලමින් සිටීහ
බහුල ල දැකිය හැකි ෙදයකි.
ෙහලැනි තත්ත්ලයන් ලලදි
කාන්තා ලන් අනාරක්ෂිත
තත්ත්ලයක් හා සහාජය බිය
වී ජීලත් විය යුුර තත්ත්ලයක්
උදා ෙලයි. එලැනි තත්ත්ලයක්
ුරළ එහ සහාජෙම එක් ස්ත්රියක්
එක් පිරිමිෙයකු ෙදලන බිරිය
ෙලස සිටීහ මුළු හදලතින්
සහාජය විසින් පිළිගන්නා අතර

එහ කාන්තාල ෙගෞරලාන්විත
ෙහන්හ ආරක්ෂිත ජීවිතයක්
එහගින් උදා ෙේ. දැන හත්
විලාහ වූ ෙකෙනකු ස්ලාමී
පුරුෂයා ලශෙයන් පිළිගැනීහ
නැතෙහොත් ෙපොදු ෙේපළක්
බල පත් වීහ ෙහෝ අනියම්
බිරියක් ෙලස කල්ෙගවිහ යන
ෙහහ විකල්ප ුරන මිස අන්
කිසිදු විකල්පයක් ෙනොහැති
තත්ත්ලයක සිටින ස්ත්රීයක
පළමුෙලන් සඳහන් කළ
විකල්පය පිළිගන්නා ෙලස
ඉස්ලාම් දහහය අනුශාසනා
කරන අතර ඉතිරි විගල්ප
සම්පූර්ණෙයන් ප්රතිෙෂේප

කරන ෙලස ද අනුශාසනා
කරයි.
ඉස්ලාහෙම පිරිමින් උපරීහ
ලශෙයන් ස්ත්රින් සිේ ෙදෙනකු
දක්ලා විලාහ කර ගැනීහ සඳහා
තලත් ෙහ්නුර රාශියක් තිබුණද
විෙේෂෙයන් ස්ත්රීන්ෙේ පතිලත
ආරක්ෂා කිරීහ උෙදසා පිරිමින්
බහු භාර්යා විලාහය සිදු කර
ගැනීහ ඇතැම් ලැදගත්
ෙකොන්ෙේසීන් හත අනුහත කර
ඇත.
බහු හා 2. කාන්තාවන්
[4]විවාහය පුරුෂ

පිරිමින් බහු භාර්යා
විලාහ සිදු කර ගැනීහ
අනුහැතිය ෙදන ඉස්ලාහය
ස්ත්රීන්හ බහු පුරුෂ විලාහය
සිදු කර ගැනීහ තහනම්
පනලන්ෙන් හන්ද?
පිරිමින් බහු භාර්යා විලාහය
කර ගැනිහ අනුහැතිය දී ඇති
ඉස්ලාම් දහහ ස්ත්රීන්හ බහු
පුරුෂ විලාහය තහනම් කර
ඇත්ෙත් හන්දැ? යි මුස්ලිම්ලරුන්
ඇුරළු ල අනය ආගමිකයින්
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු තර්කානුකූල
ල ප්රේනයක් හෙගන් අසති.

ඉස්ලාම් දහහ සාධාරණත්ලය
හා සහානාත්හතාලය ස්ථාපිත
කරන දහහක් බල හා ඔබ
අලධාරණෙයන් පලසන්න
කැහැත්ෙතමි. පිරිමියා සහ
ස්ත්රීය එක සහාන ල හැවූ
අල්ලාහ්න පිරිමියා සහ ස්තීය
ෙලනස් වු ලගකිම් හා හැකියාල
සඳහා ගති ලක්ෂණයන්
පිරිනැමීය. ශාරීරික ලශෙයනුත්
හානසික ලශෙයනුත් පිරිමින්
හා ස්ත්රීන් ෙලනස් වු අය ෙලති.
සහාජෙම පිරිමින් හා ස්ත්රීන්
ඔවුෙනොවුන් අයත් ෙලනස් වූ
ක්රියාකලාපය හා ලගකිම් ිමි වී
ඇත. ඉස්ලාමීය දෘෂ්ටි

ෙකෝණෙයන් බැලීෙම්දි පිරිමින්
හා ස්ත්රීන් හනුෂයත්ලය
පදනමින් සහසහ (equal) ලන
නමුත් ඔවුහු (identical)
සර්ලසහ අය ෙනොෙලති.
අල් කුර්ආනෙම හතර ලන
පරිේෙේදය ලන අන් නිසා ි 22
සි 24 ලන ලැකිය දක්ලා
පිරිමින් කිනම් අය විලාහ කර
ගත හැකි ද කිනම් අය විලාහ
කර ගත ෙනොහැකි ද යන්න
පිළිබඳ ල ලැයිසුරලක් සපයයි.
“ඔෙබ් ලහල් කාන්තාලන් හැර
ස්ලාමි පුරුෂයන් සිටින
කාන්තාලන් ද (විලාහ කිරිහ

තහනම් කර ඇත. ෙහය)
අල්ලාහ්න විසින් ඔබ ෙකෙරි
පනලා ඇති නීතියකි.“ සූරා
අන්නිසා 4:24.
විලාහ කිරීහ නුසුදුසු අය
පිළිබඳ ල ප්රකාශ කරන
ලැයිස්ුරෙේ ස්ලාමි පුරුෂයන්
සිටින කාන්තාලන් ඔබ විලාහ
කර ගැනීහ තහනම් කරනු ලැබ
ඇතැයි පලසා විලාහ වී, ස්ලාමි
පුරුෂයන් සහග ජිවිත් ලන
කාන්තාලන් ෙලනත් පිරිමින්
විසින් විලාහ කර ගැනීහ
තහනම් කර ඇත.

බහු පුරුෂ විලාහය ඉස්ලාහය
තහනම් කරන්ෙන් හන් දැයි
දක්න ලැෙබන ෙහ්නුරන් හගින්
ඒ ගැන තරදුර ත් පැහැදිලි ල
අප දැන ගත හැකිය.
01. බහු භාර්යා විලාහෙමදී එක්
එක් බිරිය උපදින දරුලන්
කලෙරකු දාල උපන්ෙන් දැයි
හඳුනා ගැනීහ පහසු කාර්යයකි.
ෙහහ දරුලාෙේ පියා ෙහොහු යැයි
ෙහහ දරුලාෙේ හල හැය යැයි
හඳුනා ගැනීහ ඉතා පහසුය.
එෙලසහ එක් ස්ත්රීයක් ස්ලාමි
පුරුෂයින් කිිප ෙදෙනකු
විලාහ කර ෙගන එහ විලාහය
හගින් උපදින දරුලාෙේ හල

හැය යැයි හඳුනා ගැනීහ පහසු
කාර්යයක් ලන්න පුළුලන.
එෙහත් දරුලාෙේ පියා ලන්ෙන්
ෙහොහු යැයි හඳුනා ගැනීහ ඉතා
අසීරු කාර්යයකි. දරුලාෙේ හල
හා පියා ලන්ෙන් ෙහොවුන් යැයි
හඳුනා ගැනීෙම් විෂය
ඉස්ලාහය අති හහත්
ප්රමුඛ්ත්ලයක් ලබා ෙදන්ෙන්ය.
තහාෙේ ෙදහාපියන් ලන්ෙන්
ෙහොවුන් යැයි ෙනොදන්නා
දරුලන් විෙේෂෙයන්හ තහාෙේ
පියා ලන්ෙන් ෙහොහු යැයි
ෙනොදන්නා දරුලන් හානසික
ෙරෝගීන් බල පත් ලන බල
හානසික ෙරෝග පිළිබඳ

වලදයලරු පලසති. එලැනි
දරුලන්ෙේ ළහා අලදිය ප්රීතිහත්
කාලයක් ෙලස ෙනොපලති.
ගණිකාලන් උපදින දරුලන්ෙේ
ළහා අලදිය නිෙරෝගිහත් එකක්
ෙනොලන්ෙන්ද ඉහත සඳහන්
කළ ෙහ්නුරන් නිසාහය. එක්
ස්ත්රීයක් බහු පුරුෂ විලාහය සිදු
කර ෙගන එහගින් ඉපදුනු
දරුලන් පාසැල ඇුරළත්
කිරීෙහදි පියාෙේ නහ ලශෙයන්
එකහ දරුෙලකු පියලරුන්
ෙදෙදෙනකු ෙහෝ එය
ලැ ෙයන් නම් පලසන්න සිදු
ලන අභාගය සම්පන්න
තත්ත්ලයක් උදා විය හැක.

එෙහත් හෑත කැලෙම දී
විදයාත්හක දියුණුල ෙහ්නුරෙලන්
ජාන පරික්ෂණය හගින් එක්
දරුෙලකුෙේ හල අසලල්
තැනැත්තිය ෙලස හා එක්
දරුෙලකුෙේ පියා අසලල්
තැනැත්තා ෙලසත් හඳුනා
ගන්න හැකියාල තිෙබන
බලත් අපි දන්නා කරුණකි.
එනිසා ෙහි දී ෙගන හැර
දැක්වු ෙහහ තර්කය අතීතය
ගැළෙපනලා මිස ලර්තහානය
ෙනොගැළෙපන බල පලසයි.
02. පිරිමිෙයකු හා ස්ත්රීෙයකු
ගැන සලකා බැලීෙම්දි එක්
පිරිමිෙයකු බහු භාර්යා විලාහ

සිදු කර ගැනීහ සඳහා සුදුසු
ෙේහ නිර්මිතය ස්ලභාෙලන්හ
ිමි වි ඇති බල දැක ගත
හැකිය.
03. එක් පිරිමිෙයකු ස්ත්රීන් කිිප
ෙදෙනකු විලාහ කර ගත්
අලස්ථාලකදී ද ස්ලාමි පුරුෂයා
ලශෙයන් තහ ලගකීහ ඉටු
කිරිහ ශාරීරික ලශෙයන්
පිරිමියා එහ කාර්යය පහසුය.
පිරිමින් කිිප ෙදෙනකු විලාහ
කර ගන්නා කාන්තාලක් බිරිය
ලශෙයන් තහ ලගකීහ එක් එක්
ස්ලාමි පුරුෂයින් ෙලනුෙලන් ඉටු
කිරීහ අපහසු කාර්යයකි.
ස්ත්රීයක් හාසික සෘුරල ඇති ලන

කාල ලලදී හානසික ලශෙයනුත්
කායික ලශෙයනුත් ෙලනස්කම්
රාශියක මුහුණුපාන බල
ප්රතිෙෂේප කළ ෙනොහැකි
සතයයකි.[5]
04. ස්ලාමි පුරුෂයින් කිිප
ෙදෙනකු විලාහ කර ගත්
කාන්තාලක් එකහ කාල
පර්ේෙේදයක දී පිරිමින් කිිප
ෙදෙනකු සහඟ සංසර්ගෙම
ෙයදීහ නිසා ලිංගාශ්රිත සහාජ
ෙරෝග ලලින් පී ාල පත් වීහ
සඳහා වු අලස්ථාලන් ඉතා
බහුලය. ෙහකී සහාජ ෙරෝග
කිසිදු ලරදක්ලත් ෙනොකළ
අෙනකුත් ස්ලාමි පුරුෂයන්හ ද

දරුලන් ද පැතිරීෙම්
අලස්ථාලන් ඉතා අධිකය. ෙහකී
ගැ ලු ල කාන්තාලන් කිිප
ෙදෙනකු විලාහ කරගන්නා
පිරිමිෙයකු ඇති ෙනොෙේ.
ඉහත සඳහන් කළ
ෙහ්නුරන් මිනිසා විසින්
පහසුෙලන් හඳුනා ගැනීහ
හැකි ඒලාය. ස්ත්රීයක් බහු පුරුෂ
විලාහ සිදු ෙනොකළ යුුර යැයි
තහනම් කළ හැවුම්කරුලා ලන
අල්ලාහ්න නිමිසුන් ලශෙයන් අප
ෙනොදත් අෙනකුත් තිෙබන්නා වු
ෙහ්නුර කාරක සියල්ල දන්ෙන්ය.
ඉස්ලාහෙම ස්ත්රින් බහු පුරුෂ
විලාහය සිදු කර ගැනීහ

තහනම් කරනු ලැබ තිෙබන්ෙන්
එබැවිනි.
ෆර්දාව සහ 3. කාන්තාවන්
මුස්ලිම් කාන්තාලන් ෆර්දා
ඇඳිය යුුර යැයි බල කර ඔවුන්
නින්දාල පත් කරන්ෙන් හන්ද?
ඉස්ලාමීය නීතිය ය ෙත් ස්ත්රීන්
ඇඳුම් පිළිබඳ ල විෙේ නය
ෙනොකළ හාධයයක් ෙලෝකෙම
ෙනොහැත යැයි පැලසිය හැකි
තරහ ඉස්ලාහෙම
කාන්තාලන්ෙේ තත්ත්ලය
පිළිබඳ ල අපලාද නැගීහ අරමුණ
ෙකො ෙගන ෙලෝකෙම පලතින
හාධයයන් ක්රියා කරති.

ඉස්ලාහය අලධාරණය
කරන ඉස්ලාමීය ඇඳුම් [6]
පිළිබඳ වු ෙහ්නුර සාධක ගැන
දැන ගැනීහ ෙපර අල්
කුර්ආනය පහළ වීහ ෙපර
ෙලෝකෙම විසු එක් එක් සහාජ
ලල කාන්තාලන්ෙේ
තත්ත්ලය පැලතිෙම ෙකෙස්
දැයි පළමු ල විහසා බලමු.
ෙපර කාල ලලදී
කාන්තාලන් නින්දාල ලක්
ෙකො කිසිදු හැඟීම් ෙනොහැති
භා්ඩ යක් ලශෙයන් පහණක්
උපෙයෝගි කර ගනු ලැබුහ.

පුරාණ කාල ලලදී
කාන්තාලන් ඉතාහත් පහත්
ෙලස, මිනිසා ිමි මූලික
ෙගෞරලය පලා අිමි වූලන් ෙස්
සලකනු ලැබුණු බල පහත
දැක්ෙලන ඓතිහාසික
සතයතාලන් අපහ ප්රහාණලත්
ෙලස විස්තර ලබා ෙදයි.
01. බැබිරලෝනියානු
ශිෂ්ටා ාෙය
බැබිෙලෝනියානු නීතිය
අනුල කාන්තාලන් පහත් ෙලස
සලකනු ලැබ ඔවුන් ිමි විය
යුුර මූලික අයිතිලාසි කම් පලා
අිමි කරනු ලැබ සිටියහ. යම්

පුේගලෙයකු එක් ස්ත්රීයක්
ඝාතනය කළෙහොත් ඔහු
හරණ දඬුලම් පැනවීහ ෙලනුල
ඔහුෙේ බිරිය හරණ දඬුලහ
දීෙම් සිරිතක් එහ ශිෂ් ා ාරෙම
පැලුරණි.
02. ග්රීක ශිෂ්ටා ාෙය
ග්රීක ශිෂ් ා ාරය පැරණි යුගය
අයත් කීර්තිහත් ශිෂ් ා ාරයක්
ලශෙයන් සලකනු ලැබීය. ෙහකී
කීර්තිහත් ශිෂ් ා ාර යුගෙම දී
ස්ත්රීන් තහ මූලික අයිතිලාසිකම්
අිමි කරනු ලැබුලන් ලශෙයන්
පහත් ෙකො සලකනු ලැබුහ.
“පැන්ෙ ෝරා” යනුෙලන්

හඳුන්ලනු ලැබු මිතයා
කතාෙලි මිනිස් ලර්ගයා
ඇති ලන ආපදාලන් සියල්ල හ
මුලික ෙහ්නුරල ස්ත්රීන් යැයි ග්රීක
ඉතිහාසයන් කියාපායි. ග්රීකලරු
මිනිස් ලර්ගයා අතරින් ස්ත්රීන්
පහත් ලර්ගයක් ෙලසත් පිරිමින්
හ ඔවුන් ලහලුන් ලන බලත්
විේලාස කළහ. ග්රීක
ශිෂ් ා ාරෙම පසු කාලෙම දී
ස්ත්රීන් උසස් අය ලශෙයන්
සලකනු ලැබුල ද පිරිමින්හ
ිමි හහත්ලය නිසාහ ලිංගික
බලහත්කාරකම් ලල ද
කාන්තාලන් ලක් කරනු ලැබීය.
ග්රීක සහාජෙම සියලුහ

තරාතිරම් ලල ගණිකා ලෘත්තිය
බහුල ල දක්න තිබුණි.
03. රෙෝමානු ශිෂ්ටා ාෙය
ෙරෝහානු ශිෂ් ා ාරෙම කීර්තිය
ඉහළහ තලෙම පැලති සහෙමදී
පලා පිරිමිෙයක් තහ බිරිය
ඝාතනය කිරීහ තහ
අයිතිලාසිකහක් ෙලස සලකනු
ලැබීය. දුරා ාරයත්, ස්ත්රීන්
නිර්ලස්ත්ර කර බලා විෙනෝද
වීහත් ෙරෝහානුලන්ෙේ සාහානය
සිරිතක් විය.
04. ඊජිප්තු ශිෂ්ටා ාෙය

ඊජිප්ුර ජාතිකයින් ස්ත්රීන්
පාපයක් ලශෙයනුත්
යක්ෂයාෙේ සංෙක්ත
ලශෙයනුත් සැලකු හ.
05. ඉස්ලාම් දහම උදා වීමට
රෙෙ තිබු වොබි
ශිෂ්ටා ාෙය
ඉස්ලාහය උදා වීහ ෙපර
අරාබිලරු ස්ත්රීන් පහත්
අන්දමින් සැලකූහ. ගැහැනු
ළමුන් උපන්ෙන් නම් ඔවුන්
ෙබොෙහෝ අලස්ථාලන්ි පණ
පිටින් ලළලා දැමුහ.
කාන්තාලන් උසස් ෙකො ,
සහාන අයිතීන් දුන් ඉස්ලාම්

දහහ ඔවුන් තහ තත්ත්ලය රැක
ගත යුුර යැයි පලසයි.
ලසර 1400 ෙපර ඉස්ලාහය
විසින් කාන්තාලන්හ නිසි
අයිතිලාසිකම් හා නිසි තැන
ප්රදානය කරන ලදි. සහාජෙම
කාන්තාලන් තහන් ිමි
ෙගෞරලෙයන් යුුර ල ජිලත් විය
යුුර යැයි ඉස්ලාහය අලධාරණය
කර ඇත.
06. පිරිමින්ට නියමිත
හිජාබය
සිරිතක් ලශෙයන්
ඉස්ලාහෙම කාන්තාලන්
පහණක් ිජාබ් ක්රහය පලතින

බල සාහානය ජනතාල තර්ක
කරති. එෙහත් ශුේධ වූ අල්
කුර්ආනෙම අල්ලාහ්න
කාන්තාලන් සඳහා වු ිජාබය
පිළිබඳ ල දැනුම් දීහ ෙපර
පිරිමින් සඳහා වූ ිජාබය
පිළිබඳ ල පළමුෙලන් පැහැදිලි ල
ප්රකාශ කරයි. අන් ආගමිකයින්
ෙම් බල කිසිලක් ෙනොදනිති.
“(මුහම්හේ!) තහ බැල්හ පහත
ෙහළන ෙලසත් තහ පතිලත
ආරක්ෂා කරන ෙලසත් විේලාස
කළ පුරුෂයන්හ පලසන්න.
ෙහය ඔවුන පිවිුරරු ය.
අල්ලාහ්න ඔවුන් කරන ෙේ ගැන

ෙහොඳින් දන්ෙන්ය.” අල් කුර්ආන්
සූරා අන් නූර් 24:30.
පිරිමිෙයක් එක්
කාන්තාලක් ෙදස ෙනත් ෙයොමු
කළ විගස ඔහුෙේ සිෙත් විළිබිය
නැති සිුරවිලි ඇති ලන්ෙන් නම්
එහ මිනිසා තහ බැල්හ පහත
ෙහළිය යුුර යැයි අල් කුර්ආන්
නිෙයෝග කරයි.
07. කාන්තාවන් සඳහා වන
හිජාබ්
“තහ බැල්හ පහත ෙහළන
ෙහන් ද තහන්ෙේ ලිංගික
අලයල ආරක්ෂා කරන ෙහන් ද
(විේලාස කළ

කාන්තාලන් පලසන්න.)
තහන්ෙේ අලංකාරයන් එයින්
හුර පිටින් ෙපෙනන දෑ හැර
(ෙසසු දෑ) ෙහළි ෙනොකරනෙහන්
ද, තහ ළය ෙපෙදස හත ිස
ලසන සළුල දහන ෙහන් ද, තහ
ස්ලාමි පුරුෂයන්ෙේ පියලරුන්
ෙහෝ තහ පුත්රයින් ෙහෝ තහ
ස්ලාමි පුරුෂයන්ෙේ පුත්රයින්
ෙහෝ තහ සෙහෝදරයන් ෙහෝ,
තහ සෙහෝදරයන්ෙේ පුත්රයින්
ෙහෝ, තහ සෙහෝදරියන්ෙේ
පුත්රයින් ෙහෝ, තහන්ෙේ
කාන්තාලන් ෙහෝ, තහන් සුර
ලහලුන් අතරින් (ලැ හහලු විය
ෙහ්නුර ෙකො ෙගන ස්ත්රීන්

ෙකෙරි) කාහාශාෙලන් ෙතොර
වූ දුබලයින් ෙහෝ
කාන්තාලන්ෙේ රහස් අලයල
ගැන ෙනොදන්නා කු ා ළමුන්
හැර අන් අය ෙකෙරි තහ
අලංකාරය ෙහළිදරේ
ෙනොකරත්ලා! ඔවුන් සැඟ වී
තිෙබන අලංකාරය දැන ගනු
ලැබි යුුර පිණිස තහ පාද බර
ලන ෙස් අ තබා
ෙනොඇවිදිත්ලා! විේලාස කළ
අයලලුනි, සියල්ෙලෝහ අල්ලාහ්න
ෙලත හැෙරන්න. ෙහහගින් ජය
ලබන්ෙනහුය.” අල් කුර්ආනය
සූරා අන් නූර් 24:31.

ිජාබ් ඇඳීහ සඳහා වූ
සීහාලන් හයක් ඉස්ලාහය
අලධාරණය කරයි.
හිජාබ් සඳහා වූ ්රමිතිය
1. ප්රහාණය ඔබ අඳින ඇඳුම්
ශරීරය මුළුහතින්හ ලැසිය හැකි
ෙස් තිබිය යුුරය යන්න
ඉස්ලාමීය ඇඳුම් ඇඳීහ සඳහා වූ
පළමු ලන මිනුම් ද්ඩ ෙේ.
ෙහහ ප්රහාණය පිරිමින් හා
ස්ත්රීන් ෙලනස් ෙේ. පිරිමින්
තහ රහස් ෙපෙදස ආලරණ ලන
ෙලසින් ඇඳුම් ඇඳීහ
ප්රහාණලත්ය. ස්ත්රීන්
සාහානයෙයන් බාිර ල

ෙපෙනන ශාරීරික අලයල ලන
මුහුණ, හැණික් කටුල දක්ලා
අත් යනාදිය හැර ඔවුන්ෙේ
සම්පූර්ණ ශරීරයහ ආලරණය
ලන ෙලසින් ඇඳුම් ඇඳිය යුුරය.
තලද ඔවුන් ප්රිය කළෙහොත්
ඉහත් සඳහන් කළ අලයලන් ද
ලසා ගැනීහ ඉස්ලාහය අනුහත
කර ඇත.
සැලකිය යුුරය ෙහය හුෙදක්හ
අනුහැතියක් මිස ෙහයින්
මුස්ලිම් කාන්තාල මුහුණ, අත්
සියල්ලහ ලසා ෙගන සිටිය යුුර
බල කිසිවිෙ කත් ඉස්ලාහය
අලධාරණය ෙනොකරයි. තලද
ලළලු කර දක්ලා පාද ලැසීහ ද

අලශයය ෙනොෙේ. හක්කෙම්
ලන්දනාෙේ ෙයෙදන
කාන්තාලන් ෙහලන් ෙකො ස්
අලරණය ෙනොකරති.
ඉස්ලාමීය ඇඳුම් ලලින් ඉතිරි
මිනුම් දඬු පහහ පිරිමි හා ස්ත්රී
යන ෙදපාර්ශලය ෙපොදු ඒලාය.
·
අඳිනු ලබන ඇඳුම් ශරීරෙම
හැ ය හා ප්රහාණය හා
විශාලත්ලය විදහා
ෙනොෙපන්ලන ප්රහාණය
ලිිල්ල තිබිය යුුරය.
·
අඳිනු ලබන ඇඳුම් ඉතා
ෙහොඳින් බැලු වි ශාරීරික අංග
සියල්ලක්හ විනිවිද ෙපෙනන

ආකාරෙම සිනිඳු ෙරදි ෙනොවිය
යුුරය.
·
අඳිනු ලබන ඇඳුම්
ප්රතිවිරුේධ පාර්ශලය
ආකර්ෂණය කර ගන්නා
තරහ ආකර්ෂණය ෙලස
ෙනොවිය යුුරය.
·
ස්ත්රීන් ෙහන් පිරිමින් ද
පිරිමින් ෙහන් ස්ත්රීන් ද ඇඳුම්
ඇඳීහත් ඉස්ලාම් තහනම් කර
ඇත.
·
අඳිනු ලබන ඇඳුම් ෙදවියන්
ප්රතික්ෙෂ්ප කරන්නන් අඳින
අඳුම් ලල සහාන ල ෙනොතිබිය
යුුරය. එනම් ඒක ෙේලත්ලය

ප්රතික්ෙෂ්ප කරන පූජකයින්
අඳින රුර හැටි පැහැෙයන්
යුක්ත වු ඇඳුම් ඉස්ලාම් තහනම්
කර ඇත.
ෙකෙනකුෙේ ර්යාල සහ
හැසිරීම් ද ිජාබ් ි ෙකො සකි
ඉතහ සඳහන් ෙකොන්ෙේසි
හය අහතර ල මිනිසාෙේ යහ
පැලැත්හ, ඔහුෙේ සිරිත් විරිත්,
ඔහුෙේ ආකල්පය සහ අරමුණ
ෙහන්හ පුේගලික හැඟීම්
යනාදිය ද ඉස්ලාමීය ඇඳුම්
ක්රහය ුරළ අන්තර්ගත ෙේ.
ෙකෙනක් ඇඳුම් ලලදී පහණක්
ඉස්ලාමීය නීති රීති අනුගහනය

කරන්ෙන් නම් එය ඉස්ලාමීය
ඇඳුෙහි එක් ෙකො සක්
පහණක් අනුගහනය කිරිහක්
ලැනිය. ඇඳුම් ලල දි ද ඉස්ලාමීය
නීති රීති අනුගහනය කළ යුුර
අතර තහ ඇස් ලලිනුත් තහ
හදලතිනුත් තහ සිුරවිලි
ලලිනුත් ඉස්ලාමීය ිජාබය
පිළිබිඹු විය යුුරය. එෙලසහ
යෙහකුෙේ ඇවිදීෙම් හා කතා
කිරීෙම් විලාසෙමදීත් ඇසුරු
කිරිහ ලලදීත් ඉස්ලාමීය
ිජාබය පිළිබිඹු විය යුුරය.
කාන්තාලන් ිජාබ් ඇඳීහ
නිර්ෙේශ කිරීහ සඳහා වු

ෙහ්නුරන් පිළිබඳ ල අල් කුර්ආනය
ෙහෙස් පැහැදිලි කරයි.
“නබිලරයාණනි! ඔෙබ්
භාර්යාලන් ද ඔෙබ් දූලරුන් ද
(ෙසසු) විේලාස කළ ස්ත්රීන් ද
ිස ලසන සළු එල්ලා දහන
ෙලස පලසන්න. ඔවුහු
(සදා ාරත්හක ස්ත්රීන් යැයි) දැන
ගනු ලබනු පිණිසද පී ාල පත්
ෙනොවීහ පිණිසද ෙහය උචිතය.
අල්ලාහ්න ක්ෂහා කරන්නකු හා
අපරිමිත දයාලන්තයකු ෙේ.”
අල් කුර්ආන සූරා අහ්නzසාබ්
33:59.

කාන්තාලන් ෙගෞරලනීය අය
ලශෙයන් හඳුන්ලනු ලැබීහ ත්,
ිංසා පී ාලන්ෙගන් ඔවුන්
ආරක්ෂා කිරීහ සඳහාත් ිජාබ්
ආඳීහ කාන්තාලන් සඳහා
නිර්ෙේශ කරනු ලබන බල
ඉහත සඳහන් ලැකිය හගින්
දැන ගත හැකිය.
නිවුන් සෙහෝදරයන් එක්
නිදසුනක්
නිවුන් ෙලස උපන් ෙසොයුරියන්
ෙදෙදනාහ ෙපනුෙහන් සහාන
වූලන්ය. ෙදෙදනාහ ක වීදියක
ඇවිද යන බල උපකල්පනය
කරමු. එයින් එක් ෙකෙනකු

සම්පූර්ණෙයන්හ ඉස්ලාමීය
ක්රහය අනුල ඇඳුම් ඇඳෙගන
ගියාය. එනම් තහ මුහුණ හා
තහ හැණික් කටුල දක්ලා
පහණක් බාිර ල ෙපෙනන
ආකාරය තහ සම්පූර්ණ
ශරිරයහ ඉස්ලාමීය ක්රහය
අනුල ආලරණය කර ඇඳුම්
ඇඳෙගන ගියාය. අනික්
තැනැත්තිය බ ිර සම්ප්රදාය
අනුල අ නිරුලතින් යන්නී යැයි
සිතමු. ක වීදිෙම ස්ත්රීන් විිළු
තහළු කිරීහ සඳහාහ සිටින
කාහාුරර දුෂ් යින් කා නම්
විිළු කරත් ද? ඉස්ලාමීය
ක්රහය ආඳුම් ඇඳෙගන ගහන්

කරන්නීය ද? නැතෙහොත් අ
නිරුලතිත් යන්නීය ද? නියත
ලශෙයන් අ නිරුලතින් යන
තැනැත්තිය විිළු කිරිහ ත්
උපහාස කිරීහ ත් ලක්ලන්නීය.
ෙහලැනි කාන්තාලන් කාහ
ෙනත ගැටී සුනු විසුනු වී යති.
ඉහත ආකාරෙයන් ඇඳුම් පුරුෂ
පක්ෂෙම උසුළු විසුළු ෙහන්හ
ිරිහැර කිරිහ ලල ලක්වීහ
සඳහා ලක්ර ල නිකුත් කරන
ආරාධනාලකි. ෙම් නිසාහ
ඉස්ලාමීය ඇඳුම් නිසා
විෙේෂෙයන්හ කාන්තාලන්
ිරිහැර ලල ලක්වීහ

ලළක්ලාලන්ෙන් යැයි අල්
කුර්ආනය අනාලරණය කරයි.
හෑතකදී කළ පර්ෙමණයක
ඇහරිකාෙේ නිේ ෙයෝර්ක් නුලර,
දිනක් කාන්තාලක් අ නිර්ලත
බ ිර ඇඳුෙහන් සැරසී ඉඟ
ෙසොලලමින් පාෙර් ඇවිද යන වි
ඇය ෙදස බලන්න , විිළු
කරන්න සහ අසභය ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කිරීහ තරුණෙයෝ
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉදිරිපත් වුහ.
එහ කාන්තාල පසු දින
ිජාබෙයන් සැරසී ඒ
හාර්ගෙමහ විනීතල ආවිද ගිය
වි කිසිෙලක් ඇය ෙදස ෙනත්
ෙයොමු කිරීහ පලා උනන්දු වුෙම

නැත. ෙහහ සිේධිය වී ෙයෝ ගත
කර ෙපන්ලන ලදී. ෙම් සැබෑ
සිදුවීහ ගැන ඔෙබ් අදහස
කුහක් ද?
ලිංගික අතලර කරන්නන්
හරණීය දඬුලහ
ඉස්ලාමීය නීතිය අනුල
පිරිමිෙයකු විසින් ස්ත්රීයක්
ලිංගික අතලරය ලක් කළ
බල සනාථ කරනු
ලැබුලෙහොත් ඔහු හරණිය
දඬුලහ ලබා දිය යුුරය. “හරණීය
දඬුලහ” යන ල නය ඇසු
පහණින් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්
විස්හය පත් ෙලති. ඇතැම්හු

ඉස්ලාහය කරුණාල ෙහෝ
වහත්රිය ෙනොහැති ලන ාරි
ආගහක් යැයි විෙේ නය
කරන්න ප න් ගනිති.
ෙහෙලස පලසන මුස්ලිම්
ෙනොලන සිය ගණන්
සෙහෝදරයින්ෙගන් හා සුළු
ප්රේනයක් ඇසුෙලමි. තහන්ෙේ
බිරිය සහඟ නැතෙහොත්
තහන්ෙේ සෙහෝදරිය සහඟ
නැතෙහොත් තහ හල සහඟ
පිරිමිෙයක් ෙහෙස් හැසිරුණා
යැයි (එෙස් සිදු ෙනොෙේලායි
අල්ලාහ්න ෙගන් පතමි) සිතන්න.
අධිකරණෙමදි අතලර කළ
පුේගලයා නු  තීන්දුල ෙදන

විනිසුරුලරයා ලශෙයන් ඔබ
පත් ල සිටින බල ත් සිතා
ගන්න. ලිංගික අතලර (දූෂණය)
කළ පුේගලයා කුහන දඬුලහක්
ඔබ ලබා ෙදන්ෙනිද? හහ ඇසු
ප්රේනය ඉස්ලාම් ෙනොලන
සෙහෝදරයින් සියලු ෙදනාහ දුන්
එකහ අලංක පිළිුරරු ඔහු
හරණීය දඬුලහ ලබා ෙදන බලයි.
එයින් තලත් සහහරු
අතලරය කළ පුේගලයා
හරණය පත් ලනුරරු දරුණු
ෙලස ලද ිංසා කර ඝාතනය
කළ යුුර බල පැලසුහ. හහ
ඔවුන්ෙගන් විහසා සිටිෙම
යෙහකු ඔෙබ් ඥාතිෙයකු සහග

ෙහෙලස හැසිරුණෙහොත්
ෙහෙස් හරණීය දඬුලහ නියහ
කිරීහ අදහස් කරන ඔබ
ෙලනත් කිසි යම් තැනැතකුෙේ
බිරිය ෙහෝ සෙහෝදරිය
නැතෙහොත් හල ලිංගික
බලහත්කාරය ලක් වී එෙස්
බලහත්කාරකම් කළ
තැනැත්තා දඬුලහ ලබා
දුනෙහොත් එය ලන ාරිකහ යැයි
පලසන්ෙන් ඇයි? ෙහලැනි ෙදබි
පිළිෙලතක් එකහ කරුණක
අනුගහනය කරන්ෙන් හන්දැ යි
විහසු වි ඔවුහු නිහඬ ෙලති.
ශ්රී ලංකාෙේ හෑතක දී හහත්
ආෙඳෝලනය ුරු  දුන් කු ා

දැරිය සිදු වු අතලර හා
ඝාතන සහ එක ගෙම් හහලු
කාන්තාලන් කිිප ෙදෙනකු
සිදු වූ දූෂණ සහ ඝාතන
සම්බන්ධල ලාංකිකයන් සියලු
ෙදනාහ දැක් වු අදහස චූදිතයා
හරණ දඬුලහ දිය යුුරය
යන්නයි. ෙම් ගැන ඔබ ෙලනත්
වු අදහසක් දක්ලන්ෙන් ද?
බ ිර සහාජය කාන්තා
ලහල්භාලය අෙහෝසි කළ බල
ලයාජ ප්රකාශ ඉදිරිපත් කරයි.
බ ිර ර ලල් පලසන
කාන්තා විමුක්තිය යනු
කාන්තාලන්ෙේ ශරීරය

උපෙයෝගි කර ගැනීහ සඳහාත්
කාන්තාලන්ෙේ ආත්හ
ගරුත්ලය හෑල්ලුල ලක් කිරිහ
සඳහාත් කාන්තාලන්ෙේ
ෙගෞරලය විනාශ කිරිහ
සඳහාත් බ ිර ජාතිකයින්
පැලඳ සිටින ෙලස් ලළා ගැනීහක්
මිස අන් කිසිලක් ෙනොෙේ.
සහාජෙම කාන්තාලන්ෙේ
තත්ත්ලය උසස් කළ බල
බ ිර ෙලෝකය පලසමින්
සිටිති. ඇත්ෙතන්හ කාන්තා
ලන්ෙේ උසස් තත්ත්ලය යනු
කාන්තාලන් ෙලළඳ භා්ඩ යක්
ෙලස උපෙයෝගී කර ගැනීහ ෙහෝ
ඔවුන් සහාජෙම ප්රදර්ශන

භා්ඩ යක් ෙලස ෙලනස් කිරීහ
ෙහෝ ෙනොෙේ. කාන්තා
විමුක්තිය යනුෙලන් ඔවුහු
අදහස් කරන්ෙන් ෙහයයි.
කලාල, සංස්කෘතිය. රිදී තිර ලල
ලයාපාරිකයින් තහ භා්ඩ
අෙලවි කර ගැනීහ සදහා
කාන්තාලන් උපකරණයක්
ෙලස උපෙයෝගි කර ගැනීහ
කාන්තා විමුක්තිය යනුෙලන්
ඔවුහු පලසති.
ෙලෝකෙම අධික ෙලස ස්ත්රී
දූෂණ සිදුලන්ෙන් ඇහරිකාෙේය.
ෙලෝකෙම ඇති ර ලල්
අුරරින් සම්පූර්ණෙයන්හ

සංස්කෘතිකහය ලශෙයන් දියුණු
වු ර ක් ලශෙයන් සලකනු
ලබන්ෙන් ඇහරිකාලය.
ෙලෝකෙමහ අධික ෙලස ස්ත්රී
දූෂණ හා අපරාධ සිදුලන්ෙන් ද
ඇහරිකාෙේහය. 1990 ලන
ලසෙර් ඇහරිකාෙේ දිනක
සාහානයෙයන් ස්ත්රී දූෂණ හා
අපරාධ 1756ක් සිදු වූ බල එහ
රෙට් ඔත්ුර ෙස්ලා අංශය ලන
එෆ්.බි.අයි. ලාර්තාල සදහන්
කරයි. ඊ අහතර ල
සාහානයෙයන් දිනක ස්ත්රී
දූෂණ අපරාධ 1900 සිදු වු බල
තලත් ලාර්තාලක සදහන් ෙේ.
අපරාධ සිදු වු ලර්ෂය එි

සඳහන් වී ෙනොහැත. එය
1992 නැතෙහොත් 1993 ලසර විය
හැකිය. පසු ල උදා වු ලර්ෂ ලලදී
ඇහරිකානුලන් තලත් අධික
ෙලස ස්ත්රී දූෂණ අපරාධ ලල
නිරත වී සිටින්න පුළුලන.
ෙහලැනි අපරාධ සිදුලන්ෙන්
විලාහවීහ සුදුසු කාන්තාලන්
සඳහා ඇහරිකාෙේ ිඟයක්
පලතින නිසාද?
ඇහරිකෙේ ඉස්ලාමීය
ිජාබ් ක්රහය ක්රියාල නංලා
ඇති බල ෙහොෙහොතක
උපකල්පනය කර බලන්න.
පිරිමිෙයක් ෙලනත් ස්ත්රීයක
ෙදස බලන කල්ි ඔහුෙේ

සිුරවිල්ෙලි කුළෑටි කහක්
ෙනොහැති, නැතෙහොත් විළිබිය
නැති හැඟීහක් ඇති ලන්ෙන් නම්
ඔහු තහ බැල්හ පහත ෙහළා
ගනීවි. ඇහරිකාෙේ සෑහ
ස්ත්රියක්හ මුහුණ සහ හැණික්
කටුල දක්ලා තහ අත් යන
අලයල ෙකො ස් පහණක්
ෙපෙනන ෙස් අෙනකුත් ශරිර
අලයලයන් සියල්ල ආලරණය
කරනු ලැබ තිෙබ්වි. ඉස්ලාමිය
ඇඳුම් ක්රහය අනුගහනය කර
සිටීවි. ෙහෙස් කිරීෙහන් පසු ලන
කිසියම් මිනිෙසක්
බලහත්කාරකම් කිරීෙම්
අපරාධෙම නිරත ලන්ෙන් නම්

ඔහු හරණිය දඬුලහ නියහ
කර තිෙබ්වි. ඉහත සදහන් පරිදි
ඉස්ලාමීය ඇඳුම් ක්රහය
ඇහරිකාෙේ ක්රියාත්හක කරනු
ලැබුලෙහොත් ඇහරිකාෙේ
ලිංගික බලහත්කාරකම්
ලැ ෙේද? නැතෙහොත් ෙපර
තිබුණු ආකාරය හ ඒ අයුරින්හ
තිෙබ්ද? එෙස්ත් නැතෙහොත්
අු ෙේද?
ඉස්ලාමීය නීතිය ක්රියාත්හක
කරනු ලබන්ෙන් නම් ස්ත්රී දූෂණ
අපරාධ නියත ලශෙයන් හ අු 
ෙේ.

ඉස්ලාමීය නීති රීති
ක්රියාත්හක කරනු ලැබුලෙහොත්
පිරිසිදු සහාජයක් බිි වීහ
කිසිෙලකු ත් ලැළැක්විය
ෙනොහැකිය. ඇහරිකාල ෙහෝ
යුෙරෝපය ෙහෝ නැතෙහොත්
ෙලෝකෙම කුහන ර ක් වුලද
ඉස්ලාමීය නිති රීති ක්රියාත්හක
කරනු ලබන්ෙන් නම් එි සිටින
ජනතාල සැනසිල්ෙල් ජිලත්
ෙේවි. ඉස්ලාමීය ඇඳුම් ක්රහය
ස්ත්රීන් නින්දාල පත්
ෙනොකරයි. ඒ ෙලනුල
ස්ත්රීන්ෙේ පතිලත හා ෙගෞරලය
ආරක්ෂා ෙකො ඔවුන් සහාජෙම
කීර්තිය පත් වූලන් ෙලස

ෙලනස් කරයි. ඉස්ලාමිය ඇඳුම්
ක්රහය ුරළින් ඉස්ලාමීය
කාන්තාලන් පහණක් ඕනෑහ
කාන්තාල සහාජෙම ඉහළ
පිළිගැනීහක් ලැෙබනු
ෙනොඅනුහානය.
විනෙතින් දහම 4. ඉස්ලාම්
ලැබුරේද? වනු ෙතුරු
ප්රේන
ඉස්ලාම් දහහ අසිපතින්
පුරරු ලන ලද දහහක් ලශෙයන්
තිබියදී එය සාහය උදා කරන
දහහක් යැයි පලසන්ෙන්
ෙකෙස්ද?

පිළිුරරු
ඉස්ලාහය අසිපතින් පුරරු ලනු
ෙනොලැබුෙේ නම් ෙලොල පුරාහ
ඉස්ලාහය ලැලඳ ගත් අය
ෙහපහණ ෙකෝටි සංඛ්යාලක්
සිටීහ ෙනොහැකි බල මුස්ලිම්
ෙනොලන අනය ආගමිකයින්
ෙගන් ඇතැමුන් ඉස්ලාහය
එෙරි ල ෙගන හැර දක්ලන
ෙපොදු ෙ ෝදනාලයි. ඉස්ලාහය
අසිපතින් පුරරු ලනු ලැබු
දහහක් ෙනොෙේ. එෙහත්
ඉස්ලාහය ස්ලභාවිකලහ
ඥානාන්විත වු දහහකි. ෙහ්නුර
සාධක සහ ගැ ලු ලල විසඳුම්
ලබා දිය හැකි දහහ ඉස්ලාහය

ලන නිසාහ ෙලෝකෙම ඉස්ලාහය
ශීඝ්රෙයන් මුල් බැස ගත්ෙත් යැයි
හා තලදුර ත් ෙගන හැර
දැක්වීහ පහත සඳහන් විස්තර
හගින් ඔබ අලෙබෝධ කර ගත
හැකි ෙේ.
1. ඉස්ලාම් යන්ෙනි ෙත්රුහ
ශාන්තියයි.
ඉස්ලාම් නහැති ල නය “සලාම්”
නහැති මුල් ල නෙයන් බිි
වුලකි. “සලාම්” යනු ශාන්තිය
ෙේ. සලාම් යන්ෙනි අර්ථය
ශාන්තිය යන්නයි. සලාම්
නහැති අරාබි ල නය
ෙකෙනකුෙේ ෙේතනා

සියල්ලක්හ අල්ලාහ්න ෙලනුෙලන්
හ කැප කිරීහ යනුෙලන් තලත්
අර්ථයක්ද ඇත. ෙම් අනුල
ඉස්ලාම් දහහ යනු ශාන්ති
දහහකි.
2. ඇතැම් අලස්ථා ලලදී සාහය
ස්ථාපිත කිරීහ සදහා බලය
උපෙයෝගි කිරීහ අලශය ෙලයි.
ෙලෝකෙම සිටින සෑහ
මිනිෙසකුහ සාහය හා
සුහදත්ලය ක්රියාත්හක කිරීහ
සඳහා සහෙයෝගය ෙනොදක්ලන
බල අපි දනිමු. ෙලොෙේ ජීලත් ලන
අය අතරින් ඇතැමුන් තහ
ආත්හාර්ථකාමි අරමුණ උෙදසා

සාහය බාධක ඇති කිරීහ
ෙපලෙඹති. ෙහලැනි අලස්ථාලන්
ලලදී ෙලෝකෙම ශාන්තිය හා
සාහය ස්ථාපිත කිරීහ
අනිලාර්යතාලක් ඇති ෙේ. ඒ
නිසාහ සාහය ඇති කිරිහ සඳහා
ද අපරාධකරුලන් සහ සහාජ
විෙරෝධීන් පාලනය කිරිහ සඳහා
ද ලැරදි කරුලන් හ දඬුලම්
පමුණුවීහ සඳහා ද ආරක්ෂක
අංශය නැහැති සංවිධානය
ෙලෝකය පුරාහ තිෙබ්. ඉස්ලාහය
සාහය අගය කරන අතරහ
කුහන ෙහෝ තැනක
අසාධාරණයක් සිදුලන්ෙන් නම්
එහ අසාධාරණයන් එෙරි ල

ස න් කළ යුුර අලස්ථා ලලදී
බලය උපෙයෝගි කිරිහ අලශය
ලන්ෙන් යැයි ඉස්ලාම් පලසයි.
සාහය හා සාධාරණත්ලය
ස්ථාපිත කිරීහ සඳහා පහණක්
බලය ෙයොදා ගත හැකි යැයි
ඉස්ලාම් දහහ අනුහැතිය දී ඇත.
3. ඉතිහාසඥ ෙල්සි ඕ‘ලියරි
(De Lacy O’Leary)ෙේ හතය.
ඉස්ලාහය අසිපෙතන් පුරරු
ලන ලද දහහක් ෙනොලන බල
තහවුරු කිරීහ සඳහා සුප්රසිේධ
ඉතිහාසඥෙයකු ලන De Lacy
O’Leary විසින් ලියන ලද
ඉස්ලාහය (Islam at the Cross

Road) “හතර හං හන්දිෙම
ඉස්ලාහය” නහැති රන්ථෙම 8
ලන පිටුෙේ ඔහු විසින් සඳහන්
කර ඇති අදහස නිලැරදි එකක්
යැයි සිතමු.
“ෙකෙස් ෙලතත් ඉස්ලාම් දහහ
අසිපත් රැගත්, භක්තිෙයන්
උහුර වූ මුස්ලිම්ලරුන් විසින්
තහන් පරාජය පත් කළ
ජාතීන් අතර බෙලන් පුරරු ලන
ලද දහහකි යන අදහස නැලත
නැලතත් ෙලෝකය හමුෙේ
පැතිෙරමින් තිබීහ ඇතැම්
ඉතිහාසඥයින් විසින්
ිතාහතාහ නිර්හාණයක කරන
ලද, ෙගොතන ලද මිතයා

ප්රබන්ධයක් මිස අන් කිසිලක්
ෙනොලන බල පැහැදිලි
ඉතිහාසය අපහ කියාපායි.”
4. ස්පාඤ්ඤෙම ඉස්ලාමීය
පාලනය ලසර 800ක් මුළුල්ෙල්
පැලුරණි.
මුස්ලිම්ලරුන් ස්පාඤ්ඤ ෙේශය
ලසර 800ක් මුළුල්ෙල් පාලනය
කළහ. එෙහත් ස්පාඤ්ඤ
ජාතික මුස්ලිම්ලරුන්
කිසිෙලකුත් එර සිටින
අනයාගමිකයින් ඉස්ලාම් දහහ
ලැලඳ ගන්නා ෙලස කිසිවිෙ ක
බලපෑම් කෙේ නැත. එෙහත්
පසුල පැමිණි ක්රිස්තියානිලරුන්

කුරුස යුේධය යන නාහෙයන්
ස්පාඤ්ඤෙම ජීලත් වූ මුස්ලිම්
සහ යුෙදේ ලරුන් සියලු ෙදනාහ
විනාශ කළහ. දැන
ස්පාඤ්ඤෙම අල්ලාහ්න යාේඥා
කිරීහ සඳහා ප්රසිේධිෙම අදාන්
නැහැති ඇරයුම් කිරීහ සඳහා
එක් මුස්ලිම්ලරෙයක් පලා ඉතිරි
වී ෙනොහැත යන්න ඓතිහාසික
සතයයකි.
5.
එක් ෙකෝටි හතළිස්
ලක්ෂයක් අරාබි ජාතික ජනයා
පරම්පරාගත ක්රිස්තියානුලන්
ෙලති. ඔවුන් (Coptic Christians)
ෙකොප්ටික් ක්රිස්තියානුලන් ෙලස
හඳුන්ලනු ලබති.

ගත වු 1400 ලසරක් මුළුල්ෙල්
අරාබි අර්ධේවීපය මුස්ලිම්
ලරුන් විසින් පාලනය කරනු
ලබන අතර ලසර කිිපයක්
බ්රිතානය ජාතිකයින් විසින් හා
ලසර කිිපයක් ප්රංශ
ජාතිකයින් විසින්ද අරාබි අර්ධ
ේවීපය පාලනය කරනු ලැබීය.
එෙස් වුලද දැන පලා එි එක්
ෙකෝටි හතළිස් ලක්ෂයක් ජනයා
පරම්පරාගත ක්රිස්තියානුලන්ය.
(Coptic Christians) මුස්ලිම්ලරුන්
අසිපෙතන් පාලන බලෙම රැඳී
සිටිෙම නම් අද අරාබි අර්ධ
ේවීපෙම එකදු ක්රිස්තියානි
ලරෙයකු පලා සිටිය ෙනොහැකි

අතර සියලු ෙදනාහ දැන හත්
මුස්ලිම්ලරුන් බල පත්ල සිටිය
යුුරය.
6. ඉන්දියානු ජනගහනෙයන්
සීයය අසුලක ල ා
ප්රතිශතය මුස්ලිම් ෙනොලන අය
ෙලති.
ඉන්දියාෙේ මුස්ලිම්ලරුන් ලසර
දහසක ත් අධික කාලයක්
පාලනය කළහ. එකල ඔවුන්
සිුරෙේ නම් සියලු මුස්ලිම්
ෙනොලන අය තහ පාලන බලය
හා හමුදා බලය ෙයොදා
ෙගන මුස්ලිම්ලරුන් බල පත්
කරන්න තිබුණි. එෙහත් දැන

ඉන්දියාෙේ ජනගහනෙයන්
සීයය අසුලක ප්රතිශතයක්
මුස්ලිම් ෙනොලන අය ෙලති.
ඉන්දියාෙේ තලහත් ජිලත් ලන
ෙහලැනි විශාල මුස්ලිම් ෙනොලන
ජන සංඛ්යාල ඉස්ලාහය
අසිපතින් පුරරු ලන ලද
දහහක් ෙනොෙේය යන්න
ෙහොඳහ සාක්ෂීන් ෙලයි.
7. ඉන්දුනීසියාල හා
හලයාසියාල
දැන ෙලෝකෙම ඇති ර ලල්
අතරින් අධික මුස්ලිම්
ජනතලාක් ෙලෙසන ර ලල්
ලන්ෙන් ඉන්දුනීසියාල සහ

හලයාසියාලයි. ෙහි දී අප
නගන ඉතාහත් සරල ප්රේනය
ලන්ෙන් “කුහන ඉස්ලාමීය
ෙස්නාලන්ද ඉන්දුනීසියාල හා
හලයාසියාල ෙගොස් ඔවුන් ල
මුස්ලිම්ලරුන් බල පත් කෙේ?”
8. අප්රිකාෙේ නැෙගනිර
ෙලරළබ ප්රෙේශ?
එෙලසහ අප්රිකාෙේ නැෙගනිර
ෙලරළබ ෙපෙදෙස් ඉස්ලාහය
ශීඝ්රෙයන් පැතිරී තිෙබ්. කුහන
ඉස්ලාමීය ෙස්නාලද අප්රිකාෙේ
නැෙගනිර ෙලරළ ප්රෙේශ ලල
ෙගොස් එි ජනතාල
මුස්ලිම්ලරුන් බල පත් කෙේ?

9. ෙතෝහස් කාර්ලයිල්
ෙලෝක ප්රක විදයාඥෙයකු ලන
ෙතෝහස් කාර්ලයිල් ඔහුෙේ
“වීරයන් සහ වීරයන් පිදීහ“
නම් කෘතිෙම ඉස්ලාහය ෙලොෙේ
ෙේගෙයන් ලයාප්ත වීහ පිළිබඳ
ල නගන ෙ ෝදනා ගැන ෙහෙලස
ලියා ඇත. “සැබැවින්හ එය
අසිපතකි. එෙහත් එහ අසිපත
ඔබ ලබා ගන්ෙන් කුහන
ස්ථානයකින් ද? සෑහ නවීන
හතයක්හ ආරම්භෙම
සුළුතරයක පහණක් අයත්ය.
එය ඇතැම් වි එක්
පුේගලෙයකුෙේ කල්පනාල
පහණක් සීහා විය. එය ඔහු ුරළ

කාලයක් රැඳී සිටියි. ෙලොෙේ
ජනතාල අතර එක් පුේගලෙයක්
පහණක් එය විේලාස කරයි.
එනම් අන් සියලු පුේගලයන්
එෙරි ල එක් පුේගෙයක් පහණි.
එහ අලස්ථාෙේ ඔහු අසිපත
අත රැෙගන තහ අදහස්
ලයාප්ත කිරීහ උත්සාහ
දැරීෙහන් ඔහු කිසිදු ලාසියක්
අත් ෙනොෙේ. අලසානෙම එහ
අදහස තහා හැකි අයුරින්
තහා විසින් හ ලයාප්ත
කරන්න ෙපොෙහොසත් ෙලයි.”
10. ඉස්ලාම් දහෙම් බල කිරීම්
කිසිලක් ෙනොහැත.

ඉස්ලාහ පුරරු ලනු ලැබුෙේ
කුහන අසිපෙතන් ද? එෙස්
අසිපතක් තිබුේඩ නම්
ඉස්ලාහය පුරරුලන්න එහ
අසිපත මුස්ලිම්ලරුන් විසින්
භාවිත කළ ෙනොහැකිය.
හන්දයත් පහත සඳහන්
අල්කුර්ආන් ලැකිය එය පැහැදිලි
ල ගැන හැර දක්ලයි.
“ෙහහ දහෙම් කිසිදු බල කිරීහක්
නැත. දුර්හාර්ගෙයන් යහහග
පැහැදිලි ෙේ.” (අල් කුර්ආන් සූරා
බකරා 2:256)
11. බුේධිහුරන්ෙේ අසිපත

ඉස්ලාහය බුේධිහුරන්ෙේ
අසිපත ෙේ. ඉස්ලාහය හදලත්
හා සිුරවිලි ජය ෙගන
පැුරරුේඩ ඥානාන්විත
ප්රතිපත්තීන් හගින් සහ
ආකර්ෂණීය ෙේශනා හගින් බල
පහත දැක්ෙලන අල් කුර්ආන්
ලැකිෙයන් අලෙබෝධ කර ගත
හැකිය.
“ප්රඥාෙලන් හා අලංකාර
අනුශාසනාෙලන් යුුර ල ඔෙබ්
ෙදවියන්ෙේ හාර්ගය ෙදස
ඇරයුම් කරන්න. ඔවුන් සහඟින්
අලංකාර ෙලසින් විලාද කරන්න.
ඔෙබ් ෙදවියන් තහ හාර්ගෙයන්
ඉලත් වුලන් ගැන දන්ෙනකි.

යහහඟ ලත් අය ගැන ද ඔහු
දන්ෙන්ය.” අල් කුර්ආන් සූරා
අන් නහ්නල්. 16:125
12. ගත වු පනස් ලසරක
කාලෙම දී ෙලෝකෙම ආගම් ලල
සිදු වූ ලර්ධනය.
ගත වූ පනස් ලසරක කාලෙමදී (
1934 සි 1984 දක්ලා) ෙලෝකෙම
ඇති ප්රධාන ආගම් ලල ලර්ධනය
පිළිබඳ වු සංඛ්යා ෙල්ඛ්නය 1986
ලසෙර් දී “රී ර්ස් යිජස්ට්”
සඟරාෙේ ලාර්ෂික සංරහය ලන
ලිෙත් පලෙකො තිබුණි. ෙහහ
සංඛ්යා ෙල්ඛ්නය අ ංගු ලිපිය
“ද ප්ෙලයින් ෘත්” –The Plain

Truth ෙහලත් සරල සතයය
නහැති ඉංග්රීසි සඟරාෙේ ද
පලෙකො තිබුණි. ෙලෝකෙම
ඇති ආගම් අතරින් ලැ ෙයන්හ
ලර්ධනය වී ප්රථහ ස්ථානය ිමි
කර ෙගන ඇත්ෙත් ඉස්ලාම්
දහහයි. එි ලර්ධනය ගත වූ
1934 සි 1984 දක්ලා වු 50
ලසෙර් දී 235% කි. ක්රිස්තියානි
දහහ 47% කින් ලර්ධනය වී
තිබුණි. ෙහලැනි ලර්ධනය
බ ිර ෙලොල පිළිගත හැකි
ෙහ්නුරන් කිසිලක් සපයන්න
ෙනොහැකි ලන වි බලපෑම්
කිරීෙහන් හා අසිපෙතන්
ඉස්ලාම් දහහ විශාලල ලයාප්ත

වූ බල අභූත ෙ ෝදනා නඟන්න
ෙයදුණහ. එක් කලක ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් ෙහලැනි ෙ ෝදනා සතය
බල පිළි ගත් නමුත් නවීන
දැනුහ සහ හාධය ලර්ධනය
උපරිහ තත්ත්ලෙම පලතින
ෙහහ යුගෙම ෙහලැනි පදනම්
විරිත ෙ ෝදනා කිසිලක්
පිළිගන්න ඔවුන්ෙේහ
ජනතාල සූදානම් නැත. යුේධය
නිසා දහහක් පැතිරුේඩ යැයි
ඔවුන් නගන ෙ ෝදනාල සතය
බල පිළි ගන්න නම් ලක්ෂ
සංඛ්යාත පිරිසක් ඉස්ලාහය
ලැලඳ ගැනීහ සඳහා ෙහ්නුර

සාධක වු කුහන සංරාහයක්
ෙහහ සිය ලසෙර් සිදුවුෙම ද? [7]
එපහණක් ෙනොල බලපෑම් නිසා
ෙහෝ ආයුධ ලල බිය පත් ල
ඉස්ලාම් දහහ පිවිසු ජනතාල
තලහත් ඉස්ලාම් දහෙම් රැඳී
සිටීහ කුහන ෙහ්නුරලක්
දැක්විය හැකිද?
13. ඇහරිකාෙේ සහ යුෙරෝපෙම
ඉතා ශීඝ්රෙයන් ලර්ධනය ෙලමින්
පලතින දහහ ඉස්ලාහය ෙේ.
දැන ඇහරිකාෙේ ඉතා
ශීඝ්රෙයන් ලර්ධනය ෙලමින්
පලතින දහහ ඉස්ලාහයයි.
එෙස්හ යුෙරෝපෙමද ඉතා

ශීඝ්රෙයන් ලර්ධනය ෙලමින්
පලතින දහහ ඉස්ලාහයයි.
බ ිර ජාතිකයින් බල
කරමින් ෙහතරම් ශීඝ්ර ෙලස
ඉස්ලාහය ලැලඳ ගැනීහ ක්රියා
කළ ලර්තහාන අසිපත කුහක්
ද?
එනම් ඉස්ලාහය එි ප්රතිපත්ති
හගින් ලර්ධනය ලනලාක් මිස
කිසිදු අයුරක බල කිරීහක්
හගින් එය සිදුෙනොලන බල
ල හා ගත යුුරය.
“අල්ලාහ්නෙේ උපකාරය සහ
ජයරහණය පැමිෙණන වි ,
(මුහම්හේ ුරහණි!) අල්ලාහ්නෙේ

දහහ ජනතාල ක්ඩ ායම්
ලශෙයන් පිවිසීහ ඔබ දකින වි ,
ඔෙබ් ෙදවියන්ෙේ ප්රශංසාල
හගින් සුවිශුේධ කරනු.
ඔහුෙගන් ක්ෂහාල අයැදිනු, ඔහු
ක්ෂහා ල පිළිගන්ෙනකු ෙේ.” අල්
කුර්ආන් සූරා අන් නස්ර් 110:1
සි 3 දක්ලා.
5. මුස්ලිම්වරුන් මූල
ර්මවාදීහු හා
ත්රස්තවාදිහුද?
ප්රේනය මුස්ලිම්ලරුන්ෙගන්
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් මූලධර්හ
ලාදීහු හා ත්රස්තලාදීහු ලන්ෙන්
ඇයි?

පිළුරරු ෙලෞකික කරුණු
පිළිබඳ ල තර්ක කිරීෙම්දී සහ
දහහ පිළිබඳ ල තර්ක කිරීෙම්දී
සෘජු ල ෙහෝ ලක්ර ල
මුස්ලිම්ලරුන් මූලධර්හලාදීන්
යනුෙලන් සහ දැ හතධාරීන්
යනුෙලන් හඳුන්ලනු ලබති.
ඉස්ලාහෙම සුරරන් ෙලෝකෙම
ඇති සියලුහ හාධයයන් හරහා
මුස්ලිම්ලරුන් මූලධර්හලාදීන්
ලශෙයන් සහ දැ හතධාරීන්
ලශෙයන් ලැරදි ෙලස හඳුන්ලා
දීෙම් කාර්යෙයි දැ ල
එල්බෙගන සිටිති. ෙහහ ලැරදි
ප්රලෘත්තිය ෙහන්හ අසතය
ප්ර ාරය නිසා මුස්ලිම්ලරුන්

පහර කෑහ ලක්වීහ සහ
ලැරදි ෙලස විෙේ නය කරනු
ලැබීහ ෙබොෙහෝ අලස්ථාලන්ි
ෙහ්නුර සාධක බල පත් ල ඇත.
නිදසුනක් ලශෙයන් ඇහරිකාෙේ
ඔක්ලෙහෝහා නගරෙම සිදු වු
ෙබෝම්බ පිපිරීෙම් පසුබිෙහි
හැද ෙපරදිග ර ලල් ලල
ක්රියාකාරිත්ලයන් තිෙබන බල
ඇහරිකාෙේ සියලුහ හාධයයන්
විසින් තරඟය ෙහන්
මුස්ලිම්ලරුන් විරුේධ ල
ප්ර ාරය කරන ලදී. එෙහත් එහ
ෙබෝම්බ පිපිරීහ
මුල් වු
චූදිතයා ඔවුන්ෙේ ඇහරිකානු
හමුදාල අයත් මුස්ලිම්

ෙනොලන සුදු ජාතික ෙකෙනකු
බල පසු ල ෙසොයා ගනු ලැබීය.
එවි එය ෙගලත්ෙත්
ත්රස්තලාදය (Home Grown
Terrorism) යනුෙලන්
ඇහරිකානුලන් අකැහැත්ෙතන්
ෙහෝ පිළිගත්හ.
මුස්ලිම්ලරුන් එෙරි ල නගනු
ලබන මූලධර්හලාදය පිළිබඳ ල
හා දැ අන්තලාදය පිළිබඳ ල
කරුණු විහසා බලමු.
·
මූලධර්හාලාදය පිළිබඳ ල වු
පැහැදිලි කිරීහ
තහා නියැළි සිටින හතය දැ
අධිෂ්ඨානයකින් යුක්ත ල එහ

ප්රතිපත්තිය තහ ජිවිතෙම
ඉතාහත් නිලැරදි ෙලස ක්රියාල
නංලන තැනැත්තා
මූලධර්හලාදියා යනුෙලන් හඳුන්
ලනු ලැෙබ්. නිදසුනක් ලශෙයන්
වලදයලරෙයක් ෙහොඳ
වලදයලරෙයකු යැයි ප්ර ලිත
වීහ නම් ඔහු නියැළී සිටින
වලදය ප්රතිපත්තීන් ලල
මූලධර්හයන් දැන ෙගන එහ
වලදය ප්රතිපත්තිය අනුගහනය
කර එය ක්රියාල නැංවුලෙහොත්
ඔහු ඉතා ෙහොඳ
වලදයයරෙයකු යැයි හඳුන් ලනු
ලබයි. ෙහය ෙලනත් ල නෙයන්
කියෙතොත් වලදය ෙෂේත්රෙම

ඔහු එක් මූලධර්හලාදිෙයකි.
ගණිත අංශෙයි නියැෙළන
ෙකෙනකු ෙහොඳ ගණිත
විෙේෂඥෙයකු යැයි ප්ර ලිත
වීහ නම් ඔහු නියැළී සිටින
ගණිත මූලධර්හ අනුගහනය
කර එය ක්රියාල නංලන්ෙන්
නම් ඔහු ඉතා ෙහොඳ ගණිත
වූලධර්හලාදිෙයකි. අධයාපනික
අංශෙම ෙකෙනකු ෙහොඳ
අධයාපනඥෙයකු යැයි ප්රසිේධ
වීහ නම් ඔහු නියැළී සිටින
අධයාපන ප්රතිපත්තිය
අනුගහනය ෙකො එය ක්රියාල
නංලන්ෙන් නම් ඔහු ෙහොඳ
අධයාපඥෙයකු යැයි හඳුන්ලනු

ලබයි. ෙහය ෙලනත් ල නෙයන්
කියන්ෙන් නම් අධයාපන
අංශෙයන් ඔහු එක්
මූලධර්හලාදිෙයකි.
·
සියලු මූලධර්හලාදීන් එක
හා සහාන අය ෙනොෙලති.
සියලුහ මූලධර්හලාදීන් හ
එකහ ලර්ණය ආෙල්ප ෙනොකළ
යුුරය. සියලුහ මූලධර්හලාදීන්
යහපත් අය ලශෙයන් ෙහෝ
නැතෙහොත් අයහපත් අය
ලශෙයන් ෙහෝ ලර්ගීකරණය
කළ ෙනොහැකිය. ඔවුන් නියැළී
සිටින අංශය නැතෙහොත් ඔවුන්
විසින් කරනු ලබන ක්රියා

යනාදිය හගින් ඔවුන් යහපත්
මූලධර්හලාදීන්ද නැතෙහොත්
අයහපත් මූල ධර්හලාදීන් දැයි
ලර්ගීකරණය කළ යුුරය.
ෙකොල්ලකෑහ මූලධර්හයක් කර
ගත් ෙකෙනක් සහාජය හානි
සිදු කරන නිසා ඔහු අයහපත්
මූලධර්හලාදිෙයක් යැයි සැලෙක්.
ඒ අතරහ වලදය ශාස්ත්ර
මූලධර්හය එකඟ ල ක යුුර
කරන වලදයලරෙයක්
සහාජය ප්රෙයෝජනලත් වු
ෙකෙනක් ලන බැවින් ඔහු ෙහොඳ
මූලධර්හලාදි වලදයලරෙයකු
ලශෙයන් සහාජෙම ෙගෞරලය
ලක් ෙලයි.

·
හහ මුස්ලිම්
මුලධර්ලාදිෙයක් යැයි කියා
ගැනීහ පිළිබඳ ල ඉහළ හානසික
තෘප්තියක් ලබමි.
අල්ලාහ්නෙේ ඉහහත්
ආශීර්ලාදෙයන් හහ ඉස්ලාමීය
මූලධර්හලාදිෙයක් ෙලමි.
ඉස්ලාහෙම මූලික නීති රීති දැන
ෙගන එෙස් දැන ගත් නීති රීති
අනුගහනය කර එහ නීති රීති
හාෙේ ජිවිතෙමදී ක්රියාල
නංලමි. සැබෑ මුස්ලිම්ලරෙයකු
තහා මූලධර්හලාදිෙයකු
ලශෙයන් සිටීහ පිළිබඳ ල කිසි
විෙ කත් ලැජ්ජාල පත්
ෙනොෙලයි. හහ ඉස්ලාමීය මූල

ධර්හලාදිෙයකි යැයි ප්රකාශ
කිරීෙහන් ඉහළ හානසික
තෘප්තියක් ලබමි. හන්දයත්
ඉස්ලාහෙම මූලික ප්රතිපත්තීන්
සියල්ලක්හ ෙලෝකය පුරාහ
ෙලෙසන මිනිස් ලර්ගයා
ප්රෙයෝජනලත් වූ ඒලාය.
ඉස්ලාහෙම මූලික ප්රතිපත්ති
කිසිලක් මිනිස් ලර්ගයා
හානිදායක ෙහෝ මිනිස්
ලර්ගයා එෙරි ඒලා ෙහෝ
ෙනොෙේ. එෙහත් ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් ඉස්ලාහය පිළිබඳ ල
ලැරදි ආකල්පයක් ඇති කර
ෙගන සිටිති. ඉස්ලාහය පිළිබඳ
ල ඔවුන් ලැරදි ආකල්ප දැරීහ

ෙහ්නුරල නම් ඔවුන් එය ලැරදි
ෙලස අලෙබෝධ කර ෙගන
සිටීහයි. යෙහකු ඉස්ලාහය
කියාපාන කරුණු විලෘත
හනසකින් හා ඉතා
කල්පනාකාරී ල විේෙල්ෂණය
කරන්ෙන් නම් ඉස්ලාහය තනි
පුේගලෙයකු හා මුළු හහත්
මිනිස් සහාජය හ මුළුහනින්හ
ප්රෙයෝජනයලත් වුලකි යන
සතයතාල ල හා ගැනීහ දිගු
කලක් ගත ෙනොලනු ඇත.
·
මූලධර්හලාදය ඉංග්රීසි
ශබ්දෙකෝෂ ෙදන අර්ථකථනය

මූලධර්හලාදය ෙලබ්ස් ර්
ශබ්ද ෙකෝෂය ෙගන ෙදන
අර්ථය නම් ෙරපරහාදුලාද
ප්රතිපත්තිය (American
Protestantism) පදනම් ෙකො
ෙගන විසිලන සිය ලසෙර්
ආරම්භෙමදි ඇහරිකාෙේ බිි වූ
සංවිධානයක් යන්නයි. නවීන
සහාජ ක්රහය එෙරි ල හා
බයිබලෙම ප්රතිපත්තීන් ලන
විේලාසය හා විනය පිළිබඳ
පහණක් ෙනොල ඓතිහාසික
ස හන් ෙපොතක් බලද එි
සතයතාලන් බයිබලෙම සඳහන්
වි ඇති පරිදිහ ස්ථාපිත කරන
ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් බිි වු

සංවිධානයකි. බයිබලය
ෙදවියන් විසින් ලිඛිත ල
අනාලරණය කරනු ලැබු
නිෙයෝගයන් බලද බයිබලෙම
කිසිදු ලැරදි හතයක් ෙහෝ
ලදනක් ෙනොහැත යන
ප්රතිපත්තිය ප්රමුඛ්ත්ලය දී
ක්රියාත්හක ෙලමින් පලතින
සංවිධානයකි.
එබැවින් ආරම්භක කාල ලලදී
මූලධර්හලාදය යනු ඉහත
සඳහන් ප්රතිපත්ති පදනම්
ෙකො ෙගන ක්රියාත්හක ෙලමින්
පැලති ක්රිස්තියානු සංවිධානය
යනුෙලන් අර්ථ දක්ලන ලදී.

මූලධර්හලාදය ඔක්ස්ෆර්ඩ්
ශබ්ද ෙකෝෂය ෙගන ෙදන
අර්ථකථනය ලනුෙම ආගම් ලල
ෙපෞරාණික නැතෙහොත් මූලික
ප්රතිපත්තීන් ෙලනස් ෙනොකර
ක්රියාත්හක කිරීහ විෙේෂෙයන්
ඉස්ලාමීය ආගමික ප්රතිපත්තීන්
යන්නය.
අද යම් ෙකෙනකු මූලධර්හලාදය
යන ල නය භාවිත කළ විගසහ
ඔහුෙේ සිෙති මුස්ලිම්ලරයා
ත්රස්ලාදිෙයකු ෙලස හැවි ෙපෙන්.
·
සෑහ මුස්ලිම්ලරෙයකුහ
ත්රස්තලාදිෙයකු විය යුුරහය.

සෑහ මුස්ලිම්ලරෙයකුහ බිය ඇති
කිරීහ මුල් වූ
තැනැත්තා ත්රස්තලාදිෙයකි.
ආරක්ෂක අංශය අයත් අය දුටු
ලහාහ හංෙකොල්ලකරුෙලෝ
බිය පත් ෙලති. එ නිසා
හංෙකොල්ල කරුලන් ආරක්ෂක
අංශ ලල අය ත්රස්තලාදිහු
ෙලති. එෙස්හ ෙසොරකහ,
හංෙකොල්ලකෑහ ෙහන්හ ස්ත්රී
දූෂණ ලැනි සහාජය එෙරි ල
අපරාධයන් කරන සෑහ
අපරාධකරුෙලකුහ
මුස්ලිම්ලරෙයකු දකින වි බිය
පත් විය යුුරය. සාහානය
ජනතාල බිය ගන් ලන

පුේගලෙයක් ත්රස්තලාදිෙයකු
ෙලස හඳුන්ලනු ලබයි. එෙහත්
සැබෑ මුස්ලිම්ලරෙයක් ෙපොදු
ජනතාල ෙනොල සියලු සහාජ
විෙරෝධි අපරාධකරුලන්
පහණක් ත්රස්තලාදිෙයකු ෙලස
ෙපනී සිටිය යුුරය. ඇත්ත
ලශෙයන්හ මුස්ලිම්ලරෙයක්
සහාජෙම අසරණ ජනතාල
සාහය උපදලන ෙකෙනක් විය
යුුරය.
සහාජෙම සිටින සියලුහ
මිනිසුන් අතර අපරාධ සිදු
කරන්නා ත්රස්තලාදියා යන
ල නය භාවිත කරනු ලැබීහ
සතයයකි. එෙහත් සැබෑ

මුස්ලිම්ලරෙයක් සහාජෙම
ඇතැම් අය පහණක් එනම්
සහාජ විෙරෝධි
අපරාධකරුලන් පහණක්
ත්රස්තලාදිෙයකු ෙලස ෙපනිය
යුුර නුත් සහාජෙම අිංසක
ජනතාල ෙනොෙේ. එපහණක්
ෙනොල මුස්ලිම් ලරෙයකු
අිංසක ෙපොදු ජනතාල අතර
සාහය ස්ථාපිත කරන ෙකෙනකු
විය යුුරය.
·
මිනිසුන් විසින් කරනු
ලබන එකහ ආකාරෙම
ක්රියාලල ත්රස්තලාදින්
යනුෙලන් සහ ස න්කාමීන්

යනුෙලන් ෙදයාකාරයක
මුද්රාලන්.
ඉංග්රීසි ජාතිකයින් විසින්
පාලනය කරනු ලබමින් තිබු
ඉන්දියාල නිදහස ලැබීහ ෙපර
හාතෘ භූමිෙම නිදහස උෙදසා
ස න් ලැදුනු ඉන්දියානුලන්
ත්රස්තලාදීන් යැයි බ්රිතානය රජය
හංලු  ගැසීය. එෙහත්
ඉන්දියානුලන් විසින් තහ
ස න්කාමීන් නිදහස් ස ෙන්
වීරයන් යනුෙලන් හඳුන්ලනු
ලැබුහ. ෙහෙස් එකහ ආකාරෙම
මිනිස්සු ඔවුන් විසින් කරනු ලැබු
එකහ ආකාරෙයන් වු
ක්රියාලක ෙදයාකාරය මුද්රා

තැබුහ. ඔවුන් ත්රස්තලාදීන්
ලශෙයන් එක් පාර්ශලයකිනුත්
ඔවුන් නිදහස් විරුලන් ලශෙයන්
අෙනක් පාර්ශලෙයනුත්
හඳුන්ලනු ලැබුහ. ඉන්දියාල
පාලනය කිරීෙම් අයිතිය
බ්රිතානයය තිෙබ් යන හතය
දැරූ අය ඔවුන් ත්රස්තලාදීන් යැයි
හැඳින්වුහ. ඉන්දියාල පාලනය
කිරීෙම් අයිතිය බ්රිතානයයන්
නැත්ෙත්ය යන හතය දැරූ අය
ඔවුන් නිදහස් විරුලන් ලශෙයන්
හැඳින් වුහ.
එබැවින් ෙකෙනකු පිළිබඳ ල
නිගහනය පැමිණීහ ෙපර
ඔහුෙේ අදහස දැන ගැනීහ

අතයලශය ෙේ. ෙදපාර්ශලය
පිළිබඳ ල නිසියාකාර ල විහසා
බලා, විහසීෙම් ප්රතිලල විරහ
කරනු ලැබ ඒ සඳහා වු ෙහ්නුර
සාධක ෙහන්හ එහ ක්රියාලන් ලල
අරමුණු සියල්ල දැන ගැනීෙහන්
පසු ල එකී මිනිසුන් පිළිබඳ ල
එක් ස්ථීර නිගහනයක
පැමිණිය යුුරය.
·

ඉස්ලාම් යනු සාහය ෙේ

ඉස්ලාම් නහැති ල නය උපු ා
ගනු ලැබුෙේ සලාම් ෙහලත්
සාහය යන පදෙයන් ෙේ. එනිසා
ඉස්ලාම් යනු සාහෙම දහහක්
ලන අතර මුළු ෙලොල පුරා

සාහය පැතිරීහ එි මූලික
ප්රතිපත්තිය ෙේ.
එබැවින් ඉස්ලාහෙම මූලික
ප්රතිපත්තිය ලන සාහය
අනුගහනය කිරීෙම්දී සෑහ
මුස්ලිම්ලරෙයකුහ මූලධර්හ
ලාදිෙයකු ෙේ. සහාජෙම සාහය
හා සාධාරණත්ලය ස්ථාපිත
කිරීහ උෙදසා සෑහ
මුස්ලිම්ලරෙයකුහ සහාජෙම සිදු
ලන අසාධාරණයන් එෙරි වු
ත්රස්තලාදිෙයකු විය යුුරය.
6. ආහාෙය පිණිස සතුන්
ඝාතනය කිරීම නිවැෙදි ද?

ප්රේනය සත්ල ඝාතනය
අකාරුණික ක්රියාලකි. එෙහත්
මුස්ලිම්ලරු සත්ලයින්
අකාරුණික ෙලස ඝාතනය
ෙකො එහ හාංශ ආහාර පිණිස
ගනිති. ඒ ෙකෙස්ද?
පිළිුරරු
නිර්හාංශ ආහාර ගැනීහ අද
ෙලෝකය පුරාහ ලයාප්ත ෙලමින්
පලතින සංවිධානයකි. ෙහහ
සංවිධාන ලලින් ෙබොෙහෝහයක්
සත්ලයින් ද අයිතිලාසිකම්
ඇත්ෙත්ය යන ප්රතිපත්තිය
දරන්නන්ය. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්
හස් හා අෙනකුත් හාංශහය

ආහාර අනුභල කිරිහ යනු
සත්ලයින්ෙේ අයිතිලාසිකම්
උදුරා ගැනීහක් ලන්ෙන් ය යන
හතය දරන්ෙනෝ ෙලති.
ෙලෝකෙම හලනු ලැබ ඇති
සියලුහ ජීවින් ෙකෙරි කරුණා
ල දැක්විය යුුර යැයි ඉස්ලාම්
දහහ නිෙයෝග කරයි. එෙහන්හ
අල්ලාහ්න ෙහහ ෙපොෙළොල හලා
එි මිනිසාෙේ ප්රෙයෝජනය
උෙදසා වු සිේපාවුන් ද
ලෘක්ෂලතාලන් ද හලා තිෙබන
බල ෙපන්ලා ෙදයි. අල්ලාහ්න
විසින් හලන ලද දෑ සියල්ල අප
ෙලත භාර ෙදන ලද ලස්ුරන්
ෙලස හා දායාදයන් ෙලස

නීතයනුකූල ල හා සාධාරණ ල
උපෙයෝගි කර ගැනීෙම් කාර්යය
මිනිසා සුර ල හ ඇත.
ෙහහ තර්කය පිළිබඳල
අෙනකුත් විස්තර විහසා බලමු.
1. මුස්ලිම්ලරෙයක් එළලළු
පහණක් ආහාරය ගන්නා
ෙකෙනක් විය හැක.
නිර්හාංශ ආහාර අඛ්්ඩ ල
ආහාරය ගන්නා මුස්ලිම්
ලරෙයකු යහපත්
මුස්ලිම්ලරෙයකු විය හැකිය.
ඔහු අනිලාර්ය ෙයන්හ හාංශහය
ආහාර ගත යුුර යැයි බල
කිරීහක් ඉස්ලාහෙම ෙනොහැති.

2. මුස්ලිම්ලරුන් හාංශහය
ආහාර ගැනීහ ද අල් කුර්ආන්
අනුහැතිය දී ඇත.
ෙකෙස් ෙලතත් හාංශහය
ආහාර ගැනීහ මුස්ලිම්ලරුන්
කුර්ආනය පහත සඳහන්
අයුරින් අනුහැතිය ෙදයි.
“විේලාස කළ අයලලුනි! ගිවිසුම්
ඉටු කරන්න. නුඹලා කියලා
ෙපන්ලනු ලැබූ දෑ හැර ෙසසු
ෙගොවිපළ සුරන් නුඹලා
(ආහාරය සඳහා) අනුහත කරන
ලදී. (එළු. බැ ළු, ගල, ඔටු ආදි
සුරන්)” අල් කුර්ආන් සූරා
හායිදා 5:1

තලද “ෙගොවිපළ සුරන් හැේෙේ
ඔබ ෙලනුෙලන්හය. එි සීතල
ලළක්ලා ගත හැකි දෑ ද
ප්රෙයෝජනයන් ද ඇත. තලද
නුඹලා එයින් අනුභල
කරන්ෙනහුය.” අල් කුර්ආන්
සූරා අන් නහ්නල් 16:5
තලද, “සැබැවින්හ නුඹලා
ෙගොවිපළ සුරන් ුරළ
ආදර්ශයක් ඇත. උන්ෙේ
උදරයන්ි ඇති දැයින් අපි
නුඹලා (කිරි) පානය
සපයන්ෙනමු. තලද ඒලාෙයි
නුඹලා ෙබොෙහෝ ප්රෙයෝජන
ඇත. එයින් නුඹලා අනුභල

කරන්ෙනහුය.” සූරා අල්
මුඃමිනූන් 23:21
යනුෙලන් සත්ලයින්ෙේ
ප්රෙයෝජන පිළිබඳ ල මිනිසුන්
ෙගන හැර දක්ලයි.
3. හාංශහය ආහාර
ෙපෝෂදායක හා සම්පූර්ණ
ෙප්රෝටීන් සිතය.
ශරීරය අලශය සම්පූර්ණ
ෙප්රෝටීන් ලබා ගැනීහ සඳහා
හාංශය කදිහ ආහාරයකි. අප
ශරීරෙම නිෂ්පාදනය ෙනොකරන
එෙහත් ශරීරය අලශය ලන
අහයිෙනෝ අම්ල ලර්ග අ ක්
අ ංගු ආහාරය හාංශහය

ආහාර හගින් අප සපයනු
ලැෙබ්. ෙහය අහතර ල හාංශ
ලල යක , වි මින් බී1 සහ
නියැසින් ලැනි ජීල පදාර්ථයන් ද
අ ංගු වී තිෙබ්.
4. මිනිසා හාංශ ආහාර අනුභල
කිරීහ සඳහා රදනක දත්
ෙහන්හ ශාකහය ආහාර
අනුභල කිරීහ සඳහා ාර්ලක
දත් හා පුරස් ාර්ලක දත් ිමිය.
ඔබ ශාක භක්ෂක සුරන්
ලන එළුලන්, ගලයින් ලැනි
සුරන් පිළිබඳ ල සැලකිලිහත් ල
බැලුලෙහොත් උන් ශාකහය
ආහාර ගැනීහ සඳහා පහසු ලන

ආකාරෙයන් ාර්ලක හා
පුරස් ාර්ලක දත් පහණක් ිමි
කරෙගන සිටින බල දැනගත
හැකිය. එෙස්හ හාංශ භක්ෂක
සුරන් ලන සිංහ, ෙකොටි, දිවියා
ලැනි සුරන් ගැන පරීක්ෂා කර
බැලුලෙහොත් උන් හාංශහය
ආහාර අනුභල කිරීහ සඳහා
සුදුසු රදනක දත් පහණක් ිමි
කර ෙගන සිටින බල දැන ගත
හැකිය. දත් ලල පිිටීහ ගැන
විපරම් කර බැලුලෙහොත්
හාංශහය ආහාරය සඳහා උචිත
ආකාරය මුලහත් දත් පහණක්
පිි ා තිබීහ දැක ගත හැකිය.
එෙස්හ මිනිසුන්ෙේ දත් ලල

පිිටීහ විහසා බැලුලෙහොත්
රදනක දත් සහඟහ ශාකහය
ආහාර ලර්ග ගැනීහ සඳහා
උචිත ආකාරය
ාර්ලක හා
පුරස් ාර්ලක දත් දැක ගත
හැකිය. මිනිසා ශාකහය ආහාර
පහණක් ආහාර අනුභල කිරීහ
සඳහා හලනු ලැබුෙේ නම්
හාංශහය ආහාරය උචිත
ආකාරය රදනක දත්
ඇත්තවුන් ෙලස මිනිසා හලනු
ලැබුෙේ ඇයි? හාංශහය ආහාර
ෙහන්හ ශාකහය ආහාර ගත
යුුර යැයි යන අදහසින් ෙදවියන්
මිනිසුන් හ රදනක දත්
ෙහන්හ ාර්ලක හා

පුරස් ාර්ලක දත් මිශ්රය හලා
ඇති බල සිතීහ සාධාරණයකි.
5. මිනිසාෙේ ආහාර ජීර්ණ
ක්රියාදාහ හාංශහය ආහාර
ෙහන්හ ශාකහය ආහාර ලර්ගද
ජීර්ණය කිරීහ සඳහා උචිත
ආකාරය පිි ා ඇත.
ශාක භක්ෂක සුරන්ෙේ
ආහාර ජීර්ණය වීෙම් පිළිෙලත
ශාකහය ආහාර පහණක්
ජීර්ණය කිරීහ සඳහා උචිත
ආකාරය පිි ා ඇත. එෙස්හ
හාංශ භක්ෂක සුරන්ෙේ
ආහාර ජීර්ණ පේධතිය
හාංශහය ආහාර පහණක්

ජීර්ණය කිරිහ සඳහා උචිත
ආකාරය පිි ා ඇත. එෙහත්
මිනිසාෙේ ආහාර ජීර්ණ
පේධතිය පහණක් හාංශහය
ආහාර ලර්ග ෙහන්හ ශාකහය
ආහාර ලර්ග ද ජිර්ණය කිරීහ
සඳහා උචිත ආකාරය පිි ා
තිෙබ්. මිනිසුන් ශාකහය ආහාර
ලර්ග පහණක් ආහාරය ගත
යුුර යැයි ෙදවියන් අදහස් කෙේ
නම් හනුෂයයින්ෙේ ආහාර
ජීර්ණ පේධතිය හාංශහය
ආහාර ලර්ග ෙහන්හ ශාකහය
ආහාර ලර්ග ද ජිර්ණය වීහ
උචිත අයුරින් ෙදවියන් ලහන්ෙස්
හැවීහ ෙහ්නුරල කුහක් ද?

6. ින්දු ආගෙම් හාංශහය
ආහාර අනුභල කිරීහ
අනුහැතිය ලබා දී ඇත.
·
ින්දු භක්තිකයින්ෙගන්
ලැ පිරිසක් හාංශහය ආහාර
අනුභල කරන්ෙනෝ ෙනොෙලති.
හාංශහය ආහාර අනුභල කිරීහ
ඔවුන්ෙේ ආගමික ප්රතිපත්තීන්
ලල සම්පූර්ණෙයන්හ ප හැණි
වු එකක් ෙලස ඔවුන් විේලාස
කරති. එෙහත් සතය කරුණ
නම් ින්දුලරුන් හාංශහය
ආහාර අනුභල කිරීහ
ඔවුන්ෙේ ආගම් අනුහැතිය ලබා
දී ඇත යන්නය. ින්දු
ජූජකලරුන් හා ඉසිලරුන්

හාංශහය ආහාර අනුභල කළ
බල ින්දුලරුන්ෙේ ආගම්
කියාපායි.
·
ින්දුලරුන්ෙේ නීති රන්ථ
ලන “හනු ශාස්ත්ර” ෙම පස් ලන
පරිේෙේදෙම තිස් ලන ලැකිය
පහත දැක්ෙලන ආකාරය
සඳහන් කරයි.
“අනුභල කළ හැකි හාංශය
ආහාර ෙලස අනුභල කරන්නා
හාංශහය ආහාර අනුභල
කරන්ෙන් නම් ඔහු ගන්නා
හාංශහය ආහාර ඔහු කිසිදු
හානියක් ෙගන ෙනොෙදයි. සෑහ
දිනකහ හාංශහය ආහාර

අනුභල කළද, ඔහු කිසිදු ලරදක්
ෙනොකරයි. හන්දයත් ඇතැම්
හැවීම් ආහාර ගැනීහ සඳහාද
තලත් හැවීම් අනුභල කරනු
ලැබීහ සඳහාද නිර්හාණය
කරනු ලැබුෙේ ෙදවියන්හය.”
හනු ශාස්ත්රෙම පස් ලන
පරිේෙේදය තිස් එක් ලන ලැකිය
පහත ආකාරය සදහන් කරයි.
“හාංශහය ආහාර අනුභල
කිරීහ නිලැරදි කැප කිරීහකි.
ෙහය පාරම්පරික ල
දැනගන්න ලැෙබන්නා වූ ෙේල
ආඥාලකි.”

තලද හනු ශාස්ත්ර පස් ලන
පරිේෙේදෙම තිස් නල ලැකිය
හා හතළිස් ලන ලැකිය පහත
සඳහන් ආකාරය පලසයි.
“බිලි දීහ සඳහා ෙදවියන්
ඇතැම් සත්ලයින් හලා ඇත. එහ
නිසා බිලි දීහ සඳහා සත්ලයින්
කැපීහ යනු සත්ලයින් ඝාතනය
කිරීහක් ෙනොෙේ.”
ෙම් අයුරින් ින්දු ආගමික
රන්ථ ෙහන්හ ආගමික
දර්ශනයන්ි ින්දුලරුන්
හාංශහය ආහාර ගැනීහ ද
ආහාර පිණිස සත්ලයින් ඝාතන
කිරිහ ද අනුහැතිය ලබා දී ඇත.

7. ින්දුලාදය ද අෙනකුත්
ආගමික සිරිත් විරිත් නිසා
බලපෑහ ලක් වි ඇත.
ින්දු ආගමික රන්ථ
ින්දුලරුන් හාංශහය ආහාර
අනුභල කිරීහ අනුහැතිය දී
තිබුණද ින්දුලරුන්ෙගන්
බහුතරයක් හාංශහය
ආහාර අනභල ෙනොකර
නිර්හාංශ ආහාර පහණක්
අනුභල කරන්නන් ලශෙයන්
සිටිති. ෙහය ෙහ්නුරල හාංශහය
ආහාර අනුභල ෙනොකරන්නාවු
“වජන ආගමික” ප්රතිපත්තීන්
ලල බලපෑහ ින්දු දහහ එල්ල
වී තිබීහය.

8. ශාකලල

ද ප්රණයක් තිෙබ්!

ඇතැම් ආගම් ලල අයත්
උදවිය හාංශහය ආහාර අනුභල
ෙනොකිරීහ ෙහ්නුරල නම්
ඔවුන්ෙේ ආගම් සුරන් ඝාතනය
කිරීහ එෙරි ල ෙේශනා
කිරිහය. එක් ප්රාණියකු ෙහෝ
ෙනොහරා මිනිෙසකු ජීලත් විය
හැකි ලන්ෙන් නම් ඉහත
ප්රතිපත්තිය අනුගහනය කරන
මිනිසුන්ෙගන් ඉදිරිෙයන්හ
සිටින්ෙන් මුස්ලිම්ලරුන් අපි
ෙලමු. ෙපර කාල ලලදී ශාක
ලල ප්රාණය ෙනොහැත යැයි
මිනිසුන් විේලාස කරමින්
සිටියහ. එෙහත් ලත්හන්

අධයාපනික යුගෙම ුරරුලතා
ලල ද ප්රාණය තිෙබන බල
ෙලොල පුරාහ දන්නා කරුණකි.
එ නිසා නිර්හාංශ ආහාර
අනුභල කරන්නන් පලා ප්රාණ
ඝාතනෙයන් ලැළකී සිටීහ
අෙපොෙහොසත් ෙලති යන ලග
ෙත්රුම් ගත යුුරය.
9. ශාක ලල ද ෙේදනාල දැෙන්.
ුරරුලතාලන් ෙේදනාලන්
සෙේතනය කර ගත
ෙනොහැකිය. එහ නිසා
ුරරුලතාලන් හරා දැමීහ ප්රාණය
ඇති සුරන් ඝාතනය කිරීහ
ල ා අු  පාප කර්හයක් ලන්ෙන්

යැයි ඇතැම් නිර්හාංශ ආහාර
අනුභල කරන්නන් තර්ක
කරති. නූතන විදයාල
ුරරුලතාලන් ද ෙේදනාලක්
දැෙනන්ෙන්ය යන යථාර්ථය
අපහ කියාපායි. 20 Hertz
ල ා අු  ශබ්දයක් ද 20,000 Hertz
ලැ ශබ්දයද මිනිසා විසින්
ශ්රහණය කළ ෙනොහැකි බැවින්
ුරරුලතාලන් ෙේදනාෙලන්
විලාප නැඟීහ අප දැන ගත
ෙනොහැකිය. සුනඛ්යන් 40,000
Hertz දක්ලා ශ්රලණය කළ හැක.
එබැවින් සුනඛ්යන් සඳහා 20,000
Hertz ලැ 40,000 Hertz
අු ෙලන් හඬ නිකුත් කරන

නිේශබ්ද නළා (Silent Dog
Whistle) දැන් ෙසොයා ෙගන ඇත.
ෙහහ උපකරණ හගින්
සුනඛ්යන් තහ ිමිකරුෙේ
නළා හඬ හඳුනා ෙගන ඔහු
ෙලත පැමිෙණයි.
ඇහරිකාෙේ ෙගොවිෙයකු
විසින් පර්ෙමෂණයක් කර
ුරරුලතාලන් විලාප නැගීහ
මිනිසුන් ශ්රලණය කළ හැකි
උපකරණයක් ෙසොයා ෙගන
ඇත. ෙහහ උපකරණය හගින්
ුරරුලතාලන් ජලය ෙසොයා
නගන විලාපය මිනිසුන්
ශ්රලණය කළ හැකිය. පසු ල
පැමිණි ෙලනත් පර්ෙමෂකයින්

ුරරුලතාලන් ද සුර ,
ෙේදනාල ලැනි හැඟීම් ෙහළි
කිරීෙම් හැකියාලන් සුර ල ඇති
බල ෙසොයා ෙගන ඇත. ෙහෙස්
ුරරුලතාලන් ද ෙේදනාලන්
දැෙනන සුළුය. සුර , ෙේදනාල
ලැනි හැඟීම් ෙහළිකිරීෙම්
හැකියාල සුර යැයි විදයාත්හක
සතයතාලන් අපහ කියාපායි.
10. ඉන්ද්රියන් ෙදකක් අු ෙලන්
යුත් ජීවින් ඝාතනය කිරීහ යනු
සුළු පාප කර්හයක් ෙනොෙේ.
එක් අලස්ථාලකදී
නිර්හාංශ ආහාර ගන්නා
පුේගලෙයක් හා සහඟ තර්ක

කිරීෙම්දී පැලසුෙේ සුරන්
ඉන්ද්රයන් පහක් සුර ල ඇති
ජීවීන්ය. එෙහත් ුරරුලතාලන්
ඉන්ද්රියන් ෙදකක් ෙහෝ ුරනක්
පහණක් ඇති ඒලාය. ඒ නිසා
ඉන්ද්රියන් පහක් සුර ල ඇති
සුරන් ඝාතනය කිරිහ ල ා
ඉන්ද්රියන් ෙදකක් ෙහෝ ුරනක්
ිමි ුරරුලතාලන් ඝාතනය
කිරීහ නිසා අකුසල් අු ෙලන්
ිමි ෙලනලා ෙනොෙේ දැයි
ප්රේනයක් ඔහු හුර කෙේය.
නිදසුනක් ලශෙයන් ඔෙබ්
සෙහෝදරයා උපතින්හ බිිරි
ෙගොළුෙලකු යැයි සිතන්න. ඔහු
අෙනකුත් මිනිසුන් හා

සැසඳීෙම්දි ඔහු හැකියාලන්
ෙදකක් අු ෙලන් ඇත්ෙතක්
ෙලයි. හැදී ලැඩී ඇති ඔෙබ් බිිරි
ෙගොළු සෙහෝදරයා ෙකෙනකු
ඝාතනය කළා යැයි සිතන්න. ඒ
නිසා ඝාතකයා දඬුලම්
අු ෙලන් දුනෙහොත් ප්රහාණලත්
ෙේ යැයි ඔබ විනිසුරුලරයා
සහග තර්ක කරයි ද? ඔබ එෙස්
ෙනොකරයි. එපහණක් ෙනොල
ඔබ ෙහොනලා කියයි ද? කන්
ෙනොඇෙසන, කතා කළ
ෙනොහැකි අසරණයකු හරා දැමු
ෙකෙනකු අධිකරණය උපරිහ
දඬුලම් දිය යුුර යැයි තර්ක

කරාවි යැයි පැලසු වි
නිරුත්තර විය.

ඔහු

ශුේධ වු අල් කුර්ආනෙම
ෙදලන පරිේෙේදෙම 168 ලන
ලැකිය පහත ආකාරය
සඳහන් කරයි.
َ ض َح ََل اًل
ط ِيِّباا
ِ اس ُكلُوا ِم َّما ِفي أاْل َ أر
ُ َّيَا أَيُّ َها الن
ُ َو ًَل تَتَّبِعُوا ُخ
َ ش أي
َّ ت ال
ان ۚ ِإنَّهُ لَ ُك أم َعد ٌُّو
ِ ط َوا
ِ ط
﴾١٦٨﴿ ُّم ِبين
“මිනිසුනි, ෙපොෙළොෙලි තිෙබන
ෙේලලින් අනුහත කරන ලද
පවිත්ර දෑ අනුභල කරන්න.
ෙෂයිතාන්ෙේ පා ස හන්
අනුගහනය ෙනොකරන්න. ඔහු
ඔබ ප්රක සුරෙරකි.”

11. ෙගොවිෙපොළ සුරන්ෙේ
සංඛ්යාල අධික වීහ.
ෙලොෙේ සෑහ ෙකෙනක්හ
නිර්හාංශ ආහාර අනුභල
කරන්ෙනකු වුෙම නම්, ෙලොෙේ
ෙගොවිෙපොළ සුරන්ෙේ සංඛ්යාල
සීහාල ඉක්හලා අධික ෙලස
ලර්ධනය ලන බල නිසැකය.
ඔවුන්ෙේ අභිජනනය ශීඝ්රෙයන්
සිදු ලන ෙහයින් ඔවුන්ෙේ අධි
සංඛ්යාල පාලනය කළ
ෙනොහැකි ෙේ. සියලු ෙේ පිළිබඳ
සර්ලඥ ලන අල්ලාහ්න ඔහුෙේ
හැවීම් අතර සහ ුරලනය කරනු
පිණිස ෙගොවිෙපොළ සුරන්ෙේ

හස් ආහාර අනුභල කිරීහ
ෙහෙලස අනුහැතිය දී ඇත.
7. සත්ව ඝාතනය
වකාරුණික බව රෙරන්.
ප්රේනය මුස්ලිම්ලරුන්
සත්ලයින් කරුණා විරිත ල
ලධ ිංසා කර ෙේදනාලන්
ෙගන ෙදන ෙලසින් ඝාතනය
කරති. ෙහය ෙහොඳ ක්රියාලක්ද?
පිළිුරරු
මුස්ලිම්ලරුන්
සත්ලයින් ඝාතනය කරන
ආකාරය පිළිබඳ ල
බහුතරයකෙගන් විෙේ න
එල්ලෙලමින් පලති. ෙහහ
ප්රේනය පිළිුරරු දීහ ෙපර

ඉහත හාතෘකාල පිළිබඳ ල
ෂීක්ලරෙයකු හා
මුස්ලිම්ලරෙයකු අතර පැලති
සංලාදය ඔබ පලසන්නම්.
ෂීක්ලරෙයක්
මුස්ලිම්ලරෙයකුෙගන් ෙහෙස්
විහසීය. “අපි එළුලන් ගලයින්
ලැනි සුරන් ඝාතනය කිරීෙම්දී
ඔවුන්ෙේ පසුපස ිස පහරක්
ගසා හරා දහන්ෙනමු. එෙස්
ෙනොකර ඔබ ඔවුන්ෙේ ෙගල
සිඳ ලධ ිංසා කරන්ෙන් ඇයි?”
ෙහය ඇසු මුස්ලිම්ලරයා
සත්ලයින්ෙේ ිස පසුපස
පහර දී ඝාතනය කිරිහ ඔබ

ෙහන් අපි බියගුල්ෙලෝ ෙනොෙලමු.
අපි වධර්යලන්තෙයෝ ෙලමු.
ඉදිරිපසින් ඔවුන්ෙේ ෙගල කපා
ඝාතනය කරන්ෙන් එබැවින්
යැයි පැලසීය.
ඉහත සිේධිය හාසයජනක
එකක් වුලද හනුෂයත්ලය
තිෙබන්ෙන් මුස්ලිම්ලරුන්
සත්ලයින් ඝාතනය කරන
ක්රහෙමය. එෙහන් හ
ඥානාන්විතල බැලු කළ ෙහය
ඉතා ෙහොඳහ ක්රහයක් ලන බල
පහත දැක්ෙලන විස්තර අප
දැනුම් ෙදයි.

ඉස්ලාමීය ක්රහය අනුල
ඝාතනය කිරීහ සඳහා පහත
දැක්ෙලන ෙකොන්ෙේසි පිළිපැදිය
යුුර ල ඇත.
·
මුලහත් ඇති ආයුධයක්
අලශය ෙේ සත්ලයින්ෙේ ෙගල
කැපීහ සඳහා භාවිත කරන
පිිය ෙහොඳින් මුලහත් වූ එකක්
විය යුුරය. ෙගල කැපීෙම්දී
ෙේදනාලන් ෙනොදැෙනන
ආකාරය නැතෙහොත් ඉතා
සුළුෙලන් ෙේදනාල දැෙනන
අයුරින් ඉතා ෙේගෙයන් ෙගල
කැපිය යුුරය.

ෙම් පිළිබඳ ල නබි (සල්ලල්ලාහු
අවලි ලසල්ලම්) ුරහාණන්ෙේ
අනුශාසනාල ෙදස බලන්න.
“ඔබ සත්ලයින්ෙේ ෙගල
කපන්ෙන් නම් නිසියාකාර ල
ෙගල කපන්න. ඔබෙේ පිිය
ඔබ මුලහත් කර ගන්න.
(ඉක්හනින්හ) ෙගල කැපීහ
හගින් එහ සුරන් සැනසීහ
ෙදන්න.” ෙලස නබි (සල්)
ුරහාණන් පැලසුහ. ලාර්තා
කෙේ ෂිදාේ ඉබ්නු අේස් (රළි)
මූලාශ්ර මුස්ලිම්, අබදාවුේ, ඉබ්නු
හාජා.

·
ඉස්ලාමීය නීතිය අනුල
සත්ලයින්ෙේ ෙගල කැපීෙම් දී
ෙගෙලි ඇති ේලාසනාලය,
උගුර හා රුධිරලාිනිය එකහ
වි කදී කපා සත්ලයින්
අප්රාණික කළ යුුරය. එෙස්
කිරීෙම්දී සත්ලයින්ෙේ
සුෂුම්නාල (spinal cord) කපා
ෙලන් කළ ෙනොයුුරය.
·
රුධිරය ගලා යා යුුරය ිස
ෙලන් කිරීහ ෙපර ෙගල කපනු
ලැබු සුරන්ෙේ ෙේහෙම ඇති
රුධිරය සම්පූර්ණෙයන්හ ගලා
යෑහ සැලැස්විය යුුරය. රුධිරය
සම්පූර්ණෙයන් හ ගලා යෑහ
සැලැස්වීෙම් පරහාර්ථය නම්

ෙගල කපනු ලැබු සත්ලයින්ෙේ
රුධිරය රුධිර නාල ලල රැඳී
විෂබිජ ඇති ෙනොවීහ සඳහා ය.
සත්ලයින්ෙේ ෙගල කැපීෙම්දී
ෙකොඳු නාරටිය ෙලන් ෙනොවිය
යුුරය. ෙකොඳු නාරටිය ෙලන්
කිරීහ හගින් හෘදය සපයන
රුධිර නාලයන් හානිය පත් වී
හෘදය ක්රියා විරිත වීෙම්
තත්ත්ලයක් උදාවීහ පුළුලන.
ෙහහගින් රුධිරය හෘදය
අභයන්තරෙම රුධිර නාල ලල
රැෙඳන්න පුළුලන.
·
විෂබීජ සහ ෙරෝග කාරක
හ ගැනීහ ෙහ්නුර ලන්ෙන්
ශරීරෙම ඇති රුධිරයයි.

ඉස්ලාමිය ක්රහය අනුල
සුරන්ෙේ ෙගල කැපීෙම්දි
(කුර්බාන් කිරීෙම්දී) සුරන්ෙේ
ශරීරෙම ඇති රුධිරය
සම්පූර්ණෙයන්හ ගලා යෑහ
සලස්ලන බැවින් ෙරෝග කාරක
ඇති ෙනොෙේ.
අප හැවු අල්ලාහ්න රුධිරය
ආහාරය ගැනීහ තහනම් කර
තිෙබන්ෙන් ෙම් නිසාය.
“ඉෙබ් හළ සුරන්, රුධිරය,
ශූකර හාංශ, අල්ලාහ්න ෙනොලන
දෑ සඳහා බිලි ෙදනු ලැබූ දෑ,
ෙගල මිරිකනු ලැබ මිය ගිය දෑ,
පහර ෙදනු ලැබ මිය ගිය දෑ,

(උස් තැනකින් සි ) ලැටී මිය ගිය
දෑ, (තහන් අතර ගැටුම් සිදු වී)
ඇණ මිය ගිය දෑ, ලන සුරන් කා
දැමූ දෑ - නුඹලා (ඉන්පසුල) එය
විධිහත් ෙලස කැපුෙේ නම්
හැර.” (ෙලනත් සුරන් ඔබ
තහනම් කර ඇත.) සූරා හාඉදා
5:3.
·
ඉස්ලාමීය ක්රහය කුර්බාන්
කරනු ලබන සුරන්ෙේ හාංශ
ලල රුධිරය බැහැර කරනු ලැබීහ
නිසා (ෙලනත් ක්රහ ලල අනුල
ඝාතනය කරනු ලබන සුරන්ෙේ
හාංශ ලල ) ල ා දිර්ඝ
ෙේලාලක් නරක් ෙනොවී පලති.

·
ඉස්ලාමීය ක්රහය සුරන්
කුර්බාන් කරනු ලබන වි දී
සුරන්ෙේ ෙගෙලි නහර ඉතා
ෙේගෙයන් ක්ෂණිකල කපනු
ලැබ ෙේදනාල ෙහොළය ෙලත
ෙයොමු කරන ස්නායු පේධතිය
විසන්ධි කරනු ලබන නිසා
කුර්බාන් කරනු ලබන සුරන්
ෙේදනාල ෙනොදැෙන්. රුධිරය
ශරීරෙයන් බැහැර ලන නිසා
ශරීරෙම ඇති හාංශ ෙකො ස්
රුධිරය ෙනොහැතිල හැකිළී යාහ
සහ ලිිල් වීහ නිසා ඇති ලන
ෙලනස ෙහ්නුරෙලන් කුර්බාන්
කරනු ලැබු සුරන් දඟලන
දසුනක් අප ෙපෙනනලාත් මිස

ෙේදනාල නිසා ෙනොලන බල
ල හා ගත යුුරය.
8. මුස්ලිම්වෙරයකු
කලහකාරි රකරනක් බවට
ෙත් කෙන මාංශමය ආහාෙ
ප්රේනය මිනිසා කුහක්
ආහාරය ගන්ෙන්ද එි
බලපෑහ ඔහුෙේ ක්රියා ලල
ෙපෙන්වි යන්න විදයාත්හක
අදහසයි. එෙස් තිෙබන කළ
ඉස්ලාහය හාංශහය ආහාර
අනුභල කිරීහ අනුහත
කරන්ෙන් ෙකෙස්ද? හන්දයත්
හාංශහය ආහාර අනුභල කිරීහ
හගින් එය මිනිසා

කලහකාරිෙයකු බල
කරයි ෙනොෙේද?.

පත්

පිළිුරරු
1. ඉස්ලාම් දහහ ශාක භක්ෂක
සුරන් ලන එළුලන් ගලයින්
ඔටුලන් ලැනි සුරන් පහණක්
ආහාර ලශෙයන් ගැනීහ
අනුහත කර ඇත.
මිනිසා කුහක් අනුභල
කරන්ෙන්ද එි බලපෑහ ඔහුෙේ
ක්රියාකාරකම් ලල ෙපෙන්වි යැයි
හහ පිළිගනිමි. ඉස්ලාම් දහහ
හාංශ භක්ෂක සුරන් ලන
සිංහයන්, ෙකොටියන්, ලයාඝ්රයන්
ලැනි සත්ලයින් මිනිසුන් ආහාර

ලශෙයන් ගැනීහ තහනම් කර
තිෙබන්ෙන් එබැවින්ය. හන්දයත්
ඉහත සත්ල ලර්ග කුරීරු ගති
ලක්ෂණ ලලින් ෙහබි ඒලාය.
ෙහහ සත්ල ලර්ගයාෙේ හාංශ
අනුභල කරන්නන් කුරීරු ගති
ලක්ෂණ ඇත්ත වුන් බල පත්
විය හැකිය. ඉස්ලාම් දහහ ශාක
භක්ෂක සුරන් ලන එළුලන්,
ගලයන්, ඔටුලන් ලැනි
සත්ලයින්ෙේ හාංශ පහණක්
මිනිසුන් ආහාර ලශෙයන්
ගැනීහ අනුහැතිය දී
තිෙබන්ෙන් එබැවිනි. ෙහකී
සුරන් ශාන්තවුත්, කීකරුවුත්
සත්ලයින්ය. මුස්ලිම්ලරුන් ලන

අපි ශාන්ත වූ සුරන් ලන
එළුලන්, ගලයන්, ඔටුලන් ලැනි
සුරන් ආහාර පිණිස ගනිමු. අපි
සාහය ප්රිය කරන්නන් ලන්ෙන්
එබැවිනි.
2. ශුේධ වු අල් කුර්ආනය හා
නබි (සල්) ුරහාණන්ෙේ හදීස්
ෙහලත් නබි ලදන් හගින් අපවිත්ර
ආහාර අනුභල කිරීහ තහනම්
කර ඇත.
“(නබිලරයාණන් ලන)
ෙහොහු ඔවුන යහපත අණ
කරයි. අයහපෙතන් ලළක්ලයි.
පවිත්ර දෑ ඔවුන අනුහත කරයි.
අපිරිසිදු දෑ ඔවුන තහනම්

කරයි.” අල් කුර්ආන් සූරා අල්
ආරෆ් 7:157.
ُسو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَ َها ُك أم َع أنه
ُ الر
َّ َو َما آتَا ُك ُم
﴾٧﴿ ب
َ َفَانت َ ُهوا ۚ َواتَّقُوا اللَّـهَ ۚ ِإ َّن اللَّـه
ِ شدِيدُ أال ِعقَا
“ෙහහ දූතයා ඔබ කුහක්
ෙදන්ෙන්ද එය ලබා ගන්න.
කුහකින් ඔබ ලැළැක්වුෙම ද
එයින් ලැළෙකන්න. අල්ලාහ්න
බියලන්න.” අල් කුර්ආන් සූරා
මුජාදිලා 59:7.
ඇතැම් සුරන්ෙේ හාංශ
ආහාර අනුභල කිරීහ
අනුහැතිය දී ඇති අල්ලාහ්න
ඇතැම් සුරන්ෙේ හාංශ මිනිසුන්
ආහාර ලශෙයන් අනුභල කිරීහ

ලළක්ලා ඇත යන්න මුස්ලිම්
ලරෙයකු දැන ගැනීහ සඳහා
නබි (සල්) ුරහාණන්ෙේ එක්
හදීසයක් පහණක් ප්රහාණලත්
ෙලතැයි සිතමි.
“අනුභල කිරීහ තහනම්
කරන ලද සුරන්ෙේ කිනම්
ලර්ගයක තියුණු දත්
තිෙබන්ෙන්ද එලැනි සුරන්
ආහාරය පිණිස ෙනොගත
යුුරය.” යනුෙලන් නබි (සල්)
ුරහාණන් පලසා ඇත. ලාර්තා
කරන්ෙන් අබු සලෆා (රළි)
මුලාශ්රය බුහාරි 5530.

“අල්ලාහ්නෙේ දූතයාණන්
සුරන්ෙගන් තියුණු දත් ඇති
සෑහ ලර්ගයක්හ සහ
පක්ෂීන්ෙගන් තියුණු නිය ඇති
සෑහ ලර්ගයක්හ (අනුභල
ෙනොකළ යුුර යැයි ) ලැළැක්
වුහ.” ඉබ්නු අබ්බාස් (රළි)
ලාර්තා කරයි. මූලාශ්රය සහීහ්න
මුස්ලිම් 4752.
·
තියුණු දත් හගින් පුරරු
ගසා සුරන් අනුභල කර ජීලත්
ලන සිංහයින්, ෙකොටි, ලලසුන්,
ිලලුන්, නරින් ලැනි සුරන්ෙේ
හාංශ අනුභල කිරීහ මිනිසුන්
තහනම් කරනු ලැබ ඇත.

·
එෙස්හ තියුණු නියෙපොුර
හගින් පුරරු ගසා සුරන්
අනුභල කර ජීලත් ලන
උකුස්සන්, රාජාලියන් ලැනි
පක්ෂීන්ෙේ හාංශ ද තහනම්
කරනු ලැබ ඇත.
·
විවිධ ලර්ගය අයත් මීයන්
ද ආහාර සඳහා ගැනීහ තහනම්
ෙේ. උරග ලර්ගය අයත්
සර්පයා, කිඹුලා ලැනි සුරන්ෙේ
හාංශ ද මුස්ලිම්ලරුන් තහනම්
ෙේ.
·
ෙකෙස් ෙලතත් හාංශහය
ආහාර අනුභල කිරීහ නිසා

ෙකෙනක් කලහකාරි ලන බල
විදයාත්හක ල සනාථ කර නැත.
9. මුස්ලිම්වරුන් කඃබාවට
වඳින්රන් ඇයි?
ප්රේන
ඉස්ලාහය පිළිහ ලන්දනාල
තහනම් කර තිෙබන අතර
ුරරදී මුස්ලිම්ලරුන් කඃබාල
ලැඳුම් පිදුම් කිරීහ සහ කඃබාල
ිස නහා නහස්කාර කිරීහ
ෙකෙස් පිළි ගනු ලබන්ෙන්ද?
පිළිුරර
“කඃබාල” යනු
මුස්ලිම්ලරුන් සලාතය ෙහලත්

නැහදුහ ඉටු කිරීෙම් දී
ෙපරටු කර ගන්නා දිශාලක්
පහණි. මුස්ලිම්ලරුන් කඃබාෙේ
දිශාල හැරී සලාත් ඉටු කළ
යුුරය. මුස්ලිම්ලරු අල්ලාහ්න හැර
අන් කිසිෙලකු ෙහෝ කිසිලක
ෙහෝ ිස ෙනොනැමිය යුුරය.
අල්ලාහ්න හැර අන් කිසිෙලකු
ෙහෝ කිසිලක ෙහෝ ෙනොලැඳිය
යුුරය.
අල් කුර්ආනෙම ෙදලන
පරිේෙේදෙම 144 ලන ලැකිෙම
පහත ආකාරය සඳහන් කරයි.
اء ۚ فَلَنُ َو ِلِّيَنَّ َك ِق أبلَةا
َّ ب َو أج ِه َك ِفي ال
ِ س َم
َ ُّقَ أد ن ََر ٰى ت َقَل
ضاهَا ۚ فَ َو ِِّل َو أج َه َك ش أ
َط َر أال َم أس ِج ِد
َ ت َ أر

ُ أال َح َر ِام ۚ َو َحي
أث َما ُكنت ُ أم فَ َولُّوا ُو ُجو َه ُك أم
ش أ
ۚ َُط َره
“(මුහම්හේ ුරහණි!) ඔෙබ්
මුහුණ නිතර අහස ෙදස
හැරීහ අපි දකිමු. එබැවින් ඔබ
ප්රිය කරන කිබ්ලාල ෙදස
ඔබ හරලන්ෙනමු. එබැවින්
ඔෙබ් මුහුණ හස්ජිදුල් හරාම්
ෙදස හරලන්න. ඔබ
ෙකොතැනක සිටියත් ඔෙබ්
මුහුණ එහ දිශාල හ
හරලන්න”. අල් කුර්ආන් සූරා
බකරා 2:144.
සලාතය ඉටු කිරීෙහදී
කඃබාල ෙපරටු කරමින් සලාතය

ඉටු කරන්ෙන් ඇයි දැයි ෙහ්නුර
කාරණා සිත ල අලෙබෝධ කර
ගනිමු.
1. ඉස්ලාම් දහහ එකමුුරකහ
පිළිබඳ ල අලධාරණය කරයි.
නිදසුනක් ලශෙයන්
මුස්ලිම්ලරුන් අල්ලාහ්න යාේඥා
කිරිහ සඳහා සි ගැනීෙම්දී
පිරිසක් උුරරු දිශාල ෙදස
හැරී යාේඥා කිරිහ ප්රිය කළ
හැකිය. තලත් පිරිසක් දකුණු
දිශාල ෙදස හැරී යාේඥා
කිරීහ ප්රිය කළ හැකිය. එෙහත්
එකහ ෙදවියන් ලන අල්ලාහ්න
ෙලනුෙලන් යාේඤා කිරිෙම්දී

පලා මුස්ලිම්ලරුන් එකමුුරකහ
අනුගහනය කළ යුුරය යන
පරහාර්ථෙයන් අල්ලාහ්න
යාේඤා කිරිෙම් දී මුස්ලිම්ලරුන්
සියලු ෙදනාහ කඃබාල ෙපරටු
කළ යුුර යැයි අණ කරනු ලැබ
සිටිති. කඃබාල බ ිර දිශාෙේ
ලාසය කරන මුස්ලිම්ලරුන්
ඔවුන් සිටින ස්ථානය
නැෙගනිර දිශාෙේ කඃබාල
තිෙබන බැවින් නැෙගනිර
දිශාල ෙයොමු වී ද, කඃබාල
බ ිර දිශාෙේ ලාසය කරන
මුස්ලිම්ලරුන් ඔවුන් සිටින
ස්ථානය නැෙගනිර දිශාල
කඃබාල තිෙබන ෙහයින්

නැෙගනිර දිශාල ෙයොමු වී ද
සලාතය ඉටු කරති. එෙහන්හ
අෙනකුත් දිශාලන් ි ලාසය
කරන ජනතා තහන් කඃබාල
සමීපතහ දිශාල මුහුණ ෙයොමු
කර සලාහ්න ඉටු කරති.
2. ෙලෝක සිතියෙම් හධය
ස්ථානෙම කඃබාල පිි ා ඇත.
ෙලෝක සිතියහ ප්රථහ ලර
සැලසුම් කෙේ මුස්ලිම් ලරුන්ය.
ෙලෝක සිතියහ සැලසුම් කළ
මුස්ලිම්ලරුන් ෙලෝක ෙගෝලෙම
දකුණු දිශාල ෙලෝක සිතියෙම්
උ පැත්ෙතන් තිෙබන
ආකාරය ත් උුරරු දිශාල

ෙලෝක සිතියෙම් යටි පැත්ත
තිෙබන ආකාරය ත් සැලසුම්
ෙයදුහ. එෙස් සැලසුම්
සැකසීෙම්දී කඃබාල පිිටිෙම
ෙලෝක සිතියෙම් හධයහ
ස්ථානෙමය. අනුරරු ල බ ිර
ෙලෝකෙම සිතියම් විෙේෂඥයින්
ෙලෝක ෙගෝලෙම උුරරු දිශාල
සිතියෙම් උු  පැත්ත තිෙබන
ආකාරය ත් දකුණු දිශාල
සිතියෙම් යටි පැත්ත තිෙබන
ආකාරය ත් සැලසුම් ෙයදුහ.
බ ිර ජාතිකයන් ෙලෝක
සිතියම් ෙලනස් කර සැලසුම්
සැකසුලද එි දී පලා කඃබාල

පිිටිෙම ෙලෝක සිතියෙම්
හධයහ ස්ථානෙම ය.
3. කඃබාල ල ා “තලාෆ්”
කරන්ෙන් ෙදවියන්ෙේ
ඒකීයත්ලය විදහා පෑහ යි.
මුස්ලිම්ලරුන් හක්කාල
යන අලස්ථාෙේදී හස්ජිදුල්
හරාහෙම ඇති කඃබාල ල ා
තලාෆ් කරති. කඃබාල ල ා යෑහ
“තලාෆ්” ෙලස හැඳින්ෙේ. එෙස්
කඃබාල ල ා තලාෆ් කරන්ෙන්
ඒකෙේලත්ල ප්රතිපත්තිය ෙගන
හැර පෑහ සදහා සහ එකහ
ෙදවියා පහණක් ලැඳිය යුුර
බල ෙගන හැර පෑහ සඳහාය.

කඃබාල ලෙට් එක් ල යක් ගහන්
කිරිහ ෙහලත් ප්රදක්ෂිණා කිරීහ
යනුෙලන් අදහස් කරන්ෙන්
ලැඳීහ සුදුස්සා වූ එකහ
ෙදවියන් අල්ලාහ්න පහණක් ලන
බල හැඟවීහ සඳහාය.
4. උහර් (රළි) ුරහාණන්ෙේ
පණිවු ය
කඃබාෙේ තිෙබන “හජරුල්
අස්ලේ” නහැති කළු පැහැති ගල
පිළිබඳ ල අල්ලාහ්නෙේ ලක්තෘන්
ලන නබි (සල්) ුරහාණන්ෙේ
ආදරණීය මිත්රයා උහර් (රළි)
ුරහාණන් ෙහෙස් පැලසුහ.

“නුඹ යහපතක් ෙහෝ
අයහපතක් ෙහෝ සිදු කළ
ෙනොහැකි ගලක් බල හහ දනිමි.
අල්ලාහ්නෙේ දූතයාණන් (සල්)
ුරහාණන් නුඹ ස්පර්ශ කර සිප
ගැනීහ හා නුදුටුෙේ නම් හහ ද
නුඹ ස්පර්ශ කර සිප ගන්ෙන්
නැත.” ආබිස් රබීආ (රළි)
ලාර්තා කෙේය. මූලාශ්රය බුහාරි
1597.
5. මුස්ලිම්ලරු කඃබාල හත නැගී
සි සලාතය සඳහා ඇරයුම්
කළහ.
නබි (සල්) ුරහාණන්ෙේ කාලෙම
නබි ුරහාණන්ෙේ මිත්රලරුන්

කංබාල හත නැග සි සලාතය
සඳහා ඇරයුම් කර ඇත්තාහ.
කඃබාල ලඳින බල
මුස්ලිම්ලරුන් ෙලත ෙ ෝදනා
නගන්නන්ෙගන් “තහා ලඳින
පිළිහය හත නැගි සිටින්ෙන්
කුහන පිළිහ ලන්දනාකරුෙලක්
දැ?”යි හහ ප්රේනයක් නගමි.
10. මක්කාව හා වනය
ආෙමිකයින්
ප්රේන
අනය ආගමිකයින් හක්කාල
හා හදීනාල යෑහ අනුහත
කරනු ෙනොලබන්ෙනෝය. ඒ ඇයි?

පිළිුරර
හක්කාල සහ හදීනා නුලර
ුරළ අන් ආගමිකයන්
පිවිසීහ අනුහත නැති බල
සැබෑය. ෙහහ තහනහ ෙහ්නුරල
කුහක් විය හැකි දැයි පහත
සදහන් පරිදි කරුණු දක්ලමු.
1. සියලු පුරලැසියන් හ තහ
ෙේශෙම හමුදා කඳවුර ුරළ
පිවිසීහ අනුහත නැත.
හහ ඉන්දියානු පුරලැසිෙයක්
ෙලමි. එනමුත් හමුදා
ෙක්න්ද්රස්ථාන ලැනි ආරක්ෂිත
ප්රෙේශය ුරළ යෑහ හ
අලසරයක් ෙනොහැත. හමුදාෙේ

ෙස්ලය කරන්නන් සහ හමුදාල
හා සම්බන්ධකම් ඇති අය
පහණක් හමුදා ෙක්න්ද්ර ස්ථාන
ලැනි ආරක්ෂිත ප්රෙේශ ුරළ
යෑහ අලසර ඇත. ඒ
ආකාරය සෑහ ර කහ එහ
රෙට් සාහානය පුරලැසියන්
යෑහ ෙනොහැකි ෙලසින්
ආරක්ෂිත ප්රෙේශ සහහරක්
තිෙබ්. එෙලසහ ඉස්ලාහය
ෙලෝලැසි සියලුහ ජනයා ෙපොදු
දහහක් ලන අතර ඉස්ලාහෙම
ආරක්ෂිත ප්රෙේශ ලන්ෙන් ශ්රේධ
වූ නගර ෙදකක් ලන හක්කාල
හා හදීනාලයි. ආරක්ෂිත ප්රෙේශ
ලන ෙහහ ශ්රේධ වු නගර ලන

හක්කාල හා හදීනාල යෑහ
අලසරය ඇත්ෙත් ඉස්ලාහය
විේලාස කරන හා ඉස්ලාහය
ආරක්ෂා කරන්නන් ලන
මුස්ලිම්ලරුන් පහණකි.
ආරක්ෂිත ප්රෙේශ ුරළ යෑහ
තහනම් කර තිබීහ ගැන රෙට්
සාහානය පුරලැසිෙයකු විරුේධ
වීහ පිළිගත හැකි කරුණක්
ෙනොෙේ. මුස්ලිම් ෙනොලන අය
ඉස්ලාහෙම ආරක්ෂිත ප්රෙේශ
ලන ෙහහ ශුේධ වූ නගර ෙදක
ලන හක්කාල හා හදීනාල
යෑහ සඳහා අනුහත ෙනොකර
තිබීහ පිළිබඳ ල විෙරෝදතාල

දැක්වීහද සුදුසු කාර්යයක්
ෙනොෙේ.
2. හක්කාල හදීනාල යෑහ
සඳහා අනුහැතිය ෙදන විසා
බලපත්රය.
ෙකෙනකු විෙේශ ර ක ගහන්
කිරීහ අලශය නම් එහ ර
යෑහ සඳහා වීසා එනම් ප්රෙේශ
වීහ සඳහා ප්රෙේශ බලපත්රයක්
ලබා ගත යුුරය. සෑහ ර ක්හ
තහ ර
පැමිණීහ සඳහා
වීසා ප්රෙේශ පත්රය නිකුත් කිරීහ
සඳහා විවිධ නීති රීති හා
අලශයතාලන් සම්පාදනය කර
තිෙබ්. ෙහෙස් සම්පාදනය කරනු

ලැබ ඇති නීති රීති ලල හා
ෙකොන්ෙේසි ලල එකඟ
ෙනොලන අය එහ ර ලල
පැමිණීහ එහ ර ලල්
අනුහැතිය ලබා ෙනොෙදයි.
ෙහෙස් තහ ර ලල් ුරළ
පැමිණීහ සඳහා අනුහැතිය ලබා
දීෙම්දි දැ නීති රීති ෙකොන්ෙේසි
හා අලශයතාලන් සැලසුම් කර
ඇති ර ලල් අුරරින් ඇහරිකාලද
එකකි. විෙේෂෙයන් ුරන්ලන
ෙලෝකෙම ර ලල් ලල සිටින
ජනතාල අනුහැතිය ලබා දීහ
සඳහා දැ නීත රීති පනලා
ඇත. ුරන්ලන ෙලෝකෙම ර ලල්
ලල අයත් ජනයා ඇහරිකාල

යෑහ වීසා බලපත්රය ලබා ගත
යුුර ලන්ෙන් නම් අසීමිත
අලශයතාලන් හා ෙකොන්ෙේසි
සම්පූර්ණ කර තිබිය යුුරය.
අලසන් ලර හහ සිංප්පූරුල
ගිය අලස්ථාෙේදී හත්ද්රලය
ෙහෙරොයින් ප්රලාහනය
කරන්නන්හ හරණීය දඬුලහ
පනලන බල සිංගප්පූරුල
දහහන අයදුම් පෙත් සඳහන් වී
තිබුණි. හ සිංගප්පූරුල
යෑහ අලශය නම්
සිංගප්පූරුෙේ නීති රීති ලල
ය ත් වීහ කළ යුුරහය. හරණීය
ද්ඩ නය දරදඬු ක්රියාලක් යැයි
පලසා හ තර්ක කිරිහ

ෙනොහැකිය. හහ සිංගප්පූරුෙේ
නීති රීති ලල ය හත් ලන්ෙන්
නම් පහණක් හාහ
සිංගප්පූරුල යෑහ
අනුහැතිය ිමිෙලයි.
ඉස්ලාහෙම ශුේධ වූ නගර ලන
හක්කාල හා හදීනාල යෑහ
අදහස් කරන ඕනෑහ
මිනිෙසකු තිබිය යුුර එකහ
මූලික සුදුසුකහ කුහක්ද යත්
“ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්න
මුහම්හදුර් රසූලුල්ලාහ්න.” යන
ලදන තහ ෙදෙතොෙලන්
උේ ාරණය කර හදලතින්
පිළිගැනීහ ය.

නැහදුහ සුදුස්සා අල්ලාහ්න හැර
අන් කිසිෙලකු ෙනොහැත.
මුහම්හේ නබි ුරහාණන් ඔහුෙේ
දූතයාය යන්නයි.
11. ඌරු මස් තහනම් කෙ
ඇත
ප්රේනය
ඉස්ලාම් දහහ ඌරු හස්
ෙනොෙහොත් සූකර හාංශ
ආහාරය ගැනීහ තහනම් කර
තිෙබන්ෙන් ඇයි?
පිළිුරරු
ඉස්ලාහය ඌරු හස් ආහාරය
ගැනීහ තහනම් කර තිබීහ

සියල්ලන්හ දන්නා සතයයකි.
ෙහහ තහනහ කුහක් නිසාද?
යන්න පිළිබඳ ල පහත
දැක්ෙලන විස්තර හගින්
පැහැදිලි ෙලස දැන ගත හැකි
ෙේ.
ඌරු හස් ආහාරය ගැනීහ
තහනම් කර තිබීහ පිළිබඳ ල
අල් කුර්ආනෙම අලහ ලශෙයන්
පරිේෙේද හතරක සඳහන් වී
තිබීෙම් ෙහ්නුරෙලන්
මුස්ලිම්ලරුන් ඌරු හස්
ආහාරය ෙනොගනිති.
ير َو َما
ِ نز
ِ ِإنَّ َما َح َّر َم َعلَ أي ُك ُم أال َم أيتَةَ َوالد ََّم َولَ أح َم أال ِخ
2:173 ۚ أ ُ ِه َّل ِب ِه ِلغَي ِأر اللَّـ ِه

“ඉෙබ් හළ සුරන්, රුධිරය, ඌරු
හස්, අල්ලාහ්න ෙනොලන අය
ෙලනුෙලන් කපන ලද ෙේ ආදිය
ඔහු ඔබ තහනම් කර ඇත.”
අල් කුර්ආන් සූරා බකරා 2:173.
“ඉෙබ් හළ සුරන්, රුධිරය, ඌරු
හස්, අල්ලාහ්න ෙනොලන අය
ෙලනුෙලන් කපන ලද දෑ ආදිය
තහනම් කර ඇත. ෙගල
මිරිකනු ලැබු සුරන්, පහර ෙදනු
ලැබු සුරන්, (උස් තැනකින් සි )
ෙපරළී ලැටුණු සුරන් ආදිෙයි
පණ පිටින් සිටින සුරන්ෙගන්
ඔබ නිසියාකාර ල කැපු සුරන්
හැර (ෙලනත් සුරන් ඔබ

තහනම් කර ඇත.” අල් කුර්ආන්
සූරා හායිදා 5:3.
َ ي ُم َح َّر اما َعلَ ٰى
طا ِع ٍم
ِ ُ قُل ًَّل أ َ ِجدُ ِفي َما أ
َّ َي ِإل
َ وح
يَ أ
طعَ ُمهُ ِإ ًَّل أَن يَ ُكونَ َم أيتَةا أ َ أو دَ اما َّم أسفُو احا أ َ أو لَ أح َم
ۚ ير فَإِنَّهُ ِر أجس أ َ أو فِ أسقاا أ ُ ِه َّل ِلغَي ِأر اللَّـ ِه ِب ِه
ٍ نز
ِ ِخ
“ඉෙබ් හළ සුරන්, ගලන ලද
රුධිරය, අපවිත්ර ඌරු හස් හා
අල්ලාහ්න ෙනොල අය කපන ලද
පාපකාරි ෙේ (ආහාරය) මිස අන්
කිසිලක් තහනම් කරන ලද බල
හ දැනුම් ෙදන ලද පුලෙති
හහ නුදුටුමි.” අල් කුර්ආන් සූරා
අල් අනාම් 6:145.

ير َو َما
ِ نز
ِ ِإنَّ َما َح َّر َم َعلَ أي ُك ُم أال َم أيتَةَ َوالد ََّم َولَ أح َم أال ِخ
ُ ض
ط َّر َغي َأر بَاغٍ َو ًَل
أ ُ ِه َّل ِلغَي ِأر اللَّـ ِه بِ ِه ۚ فَ َم ِن ا أ
﴾١١٥﴿ َعا ٍد فَإِ َّن اللَّـهَ َغفُور َّر ِحيم
“ඔෙබ් හළ සුරන්, රුධිරය, ඌරු
හස්, අල්ලාහ්න ෙනොලන අය
ෙලනුෙලන් කපන ලද ෙේ ආදිය
ඔබ තහනම් කර ඇත.” අල්
කුර්ආන් සූරා අන් නහල් 16:115.
ඌරු හස් ආහාරය ගැනීහ නබි
(සල්) ුරහාණන් විසින් ද
තහනම් කරනු ලැබ ඇත්තාහ.
“හක්කා ජයරහණය කරනු
ලැබු ලර්ෂෙම හත්පැන්,
ස්ලභාවිකලහ හැරුණු සුරන්,
ඌරු හස් ෙහන්හ පිළිහ අෙලවි

කිරීහ නබි (සල්) ුරහාණන්
තහනම් කළහ.” ජාබිර් (රළි)
ලාර්තා කරයි. මූලාශ්රය බුහාරි
2236.
2. බයිබලයද ඌරු හස් තහනම්
කරයි
ක්රිස්තියානුලන්ෙේ ආගමික
රන්ථය ලන බයිබලය සඳහන්
කරන තහනම් පිළිබඳ ල
ක්රිස්තියානුලන් ෙගන හැර
දැක්වුලෙහොත් ඔවුන් ද එය දැන
ගනීවි. හන්දයත් ඌරුහස්
ආහාරය ගැනීහ තහනම් යැයි
බයිබලෙම ද සඳහන් වී ඇත.

“ඌරා කුරය ෙබදී ෙලන්ල
තිෙබන නමුත්, ලහාරා ෙනොකන
නිසා ඌ නුඹලා අපවිත්රය.
උන්ෙේ හාංස ෙනොකල්ලා,
උන්ෙේ හළකුණු ස්පර්ශ
ෙනොකරන්නා, උන් නුඹලා
අපවිත්රය.” බයිබලෙම ෙලවීෙේ
කථා (Leviticus) ි 11 ලන
පරිේෙේදෙම 7ලන ලාකයෙම
සි 8 ලන ලාකයය දක්ලා.
ෙම් ආකාරෙයන් හ බයිබලෙම
වීතිෙම කථාෙේ (Deutronomy) ි
14 ලන පරිේෙේෙම 8
ලන ලාකයයද ඌරු හස්
ආහාරය ගැනීහ තහනම් කර

තිබීහ පිළිබඳ ල අනාලරණය
කරයි.
තලද බයිබලෙම ෙයසායා - Book
of Isaiyah ි 65 ලන පරිේෙේෙම
2 ලන ලාකයය සි 5 ලන
ලාකයය දක්ලා “ෙහොඳ නැති
හාර්ගෙම යන්නාවු .........
තහනම් ඌරු හස් ආහාරය
ගන්නා බල සඳහන් වී ඇත.”
3. ඌරු හස් අනුභල කිරීෙහන්
විවිධ ෙරෝග හ ගනී.
කුහන කරුණක් වුලද මුස්ලිම්
ෙනොලන අය ෙහන්හ ෙදවිෙයකු
ෙනොහැති යැයි ප්රතිෙෂේප
කරන්නන්ද අලෙබෝධ කර ගත

යුත්ෙත් ඌරු හස් අනුභල කිරීහ
හගින් හැත්තෑ විද ෙරෝග ඇති
ලන බලයි. ඌරු හස් ආහාරය
ගැනීහ හගින් මිනිසාෙේ
උදරෙම ල පණුලන් - Round
Worm ඉඳි කටු පණුලන් Pin worm
ෙකොකු පණුලන් Hook worm ලැනි
බ ලැල් පණුලන් ඇති ෙේ. ඌරු
හස් කෑහ නිසා මිනිසාෙේ
උදරෙයි ඉතාහත් බිිසුණු
පටිපණුලන් (Tape worm) ඇති
ෙේ. ෙහහ පටිපණුලන්
මිනිසාෙේ බ ලැෙල් යටි
ප්රෙේශෙම රැෙඳති. උන් දහන
බිත්තර රුධිර නාළ හගින්
ශරීරෙම සියලුහ ප්රෙේශ ලල

පැතිෙරයි. ෙහහ බිත්තර
මිනිසාෙේ ෙහොළය ගියෙහොත්
මිනිසා තහ හතක ශක්තිය
නැති ෙේ. ෙහහ බිත්තර
මිනිසාෙේ හදලත ෙලත
ගියෙහොත් මිනිසා හෘදයාබාධ
ඇති ෙේ. ෙහහ බිත්තර
මිනිසාෙේ ඇස් කරා ගියෙහොත්
ඔහු අන්ධ බල පත් ෙලයි. ෙහහ
බිත්තර මිනිසාෙේ අක්හාල
ඇුරළු වුලෙහොත් අක්හාල
හානිය පත් ෙේ.
පටිපණුලන්ෙේ බිත්තර හගින්
මිනිස් අලයල සියල්ල හ හානි
සිදු කිරීෙම් ශක්තිය ඇත.

ඌරු හස් ලල ත්රිකූරා තිකුරාසිස්
නහැති තලත් අනුරරු දායක
බ ලැල්ි හ ගන්නා වු ෙරෝග
විෙේෂයක් ඇත. ඌරු හස්
ෙහොඳින් තම්බා ගතෙහොත්
ෙහලැනි බිත්තර විනාශ ෙලයි
යන ලැරදි හතයක් ෙපොදුෙේ
ජනතාල අතර පලති. ෙම්
පිළිබඳ ල පර්ෙමෂණයක්
ඇහරිකාෙේ සිදු කළ
අලස්ථාෙේදී විසි
හතර ෙදෙනකු ත්රිකූරා
තිකුරාසිස් නහැති බ ලැෙල්
හ ගන්නා ෙරෝගෙයන් පී ාල
පත් වී සිටියහ. ඔවුන්ෙගන්
විසිෙදෙනකු ඌරු හස් ෙහොඳින්

තම්බා ආහාරය ගත් අය බල
හඳුනා ගනු ලැබුහ. සාහානය
උෂ්ණත්ලෙයන් උයනු ලබන
ඌරු හස් ලල තිෙබන
පණුලන්ෙේ බිත්තර විනාශ
ෙනොලන බල ෙහකී පර්ෙමෂණය
තහවුරු කෙේය.
4. ශරීරය ල න වි මින් ඌරු
හස් ලල තිෙබ් ද?.
ඌරු හස් ලල කාය ලර්ධනය
සඳහා අලශය වි මින් ලල ල ා
ෙම්දය අධික ල තිෙබ්. ඌරුහස්
ආහාරය ගැනීෙහන් ෙහහ
ෙම්දය මිනිස් රුධිර නාළිකාලන්
ි තැන්පත් වීෙහන් රුධිර පී න

ෙරෝගය සහ හෘදයාබාධ හ
ගැෙන්. ඇහරිකා ර
ලැසියන්ෙගන් සීයය 50ක
ප්රතිශතයක ල ා ජනතාල
රුධිර පී නය ලක් වීහ
විහතිය පත් විය යුුර කරුණක්
ෙනොෙේ.
5. ඌරා ඉතාහත් අපවිත්ර
සෙතකි.
ෙපොෙළොෙලි ෙලෙසන
සත්ලයින් අතරින් ඉතාහත්
අපවිත්ර සතා ඌරාය.ඌරා
ෙගොෙඩ් සහ හෙඩ් සහ අසූචි
ලෙේ ජීලත් ලන සත්ල
ලර්ගෙයකි. ෙදවියන්ෙේ හැවුම්

අතරින් ඉතාහත් කාර්යක්ෂහ
පවිත්ර කරන්ෙනකු ලන්ෙන්
ඌරාය. ෙදවියන් ලහන්ෙස් ඌරා
ල හැවු අරමුණ ෙම් සඳහා විය
හැක. නවීන ලැසිකිළි පහසුකම්
ෙනොහැති රාමීය ෙපෙදස් ලල
මිනිසුන් කැළෑ ෙපෙදස් ලල ද
එළිහහෙන්ද හළ මූත්රා කරති.
ෙහහ අසූචි ශුේධ කරන්ෙන්
ඌරාය.
ඕස්ෙේලියාල ලැනි ර ලල් ලල
ඌරන් ඉතාහත් පිරිසිදු
පරිසරයක ඇති කරනු ලබන
බල ඇතැමුන් තර්ක කිරීහ
ඉදිරිපත් විය හැක. කුහන
ආකාරෙම පිරිසිදු පරිසරයක

වුලද ඌරන් ගාල් කර ලසා දහා
තිෙබන්ෙන් එක හයි.
ෙකොපහණ පිරිසිදු ල ඌරන්
තබා ෙගන සිටියද, ඌරා
ස්ලභාලෙයන්හ අපිරිසිදුහ සත්ල
ලර්ගයයි. තහ අසුචි හා අන්
අසූචිද කන එකහ සතා ඌරාය.
6. ඌරා කිසිදු ලැජ්ජා බිය
ෙනොහැති සෙතකි.
ෙහෙලොල ජීලත් ලන සුරන්
අතරින් කිසිදු ලැජ්ජා බිය
ෙනොහැති සත්ලයා ඌරාය. අන්
ඌරන් තහ සහායිකාල සහඟ
සංසර්ගෙම ෙයෙදන්න
ආරාධනා කරන එකහ සත්ලයා

ඌරය. බ ිර ර ලල ජනතාල
අතර ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඌරු
හස් ආහාරය ගනිති.
ඇහරිකෙේ රාත්රි සාදය අලසන්
වු පසු තහන් අතර භාර්යාලන්
හාරු කර ගන්නා සිරිත ඇතැම්
පිරිස් අනුගහනය කරති. ෙහය
සම්බන්ධ ලන සියලු ෙදනාහ
දැනුලත් ල හා සිය කැහැත්ෙතන්
සහභාගි ලන සිරිතකි. ඌරාෙේ
හාංශය අනුභල කරන්ෙනක්
ඌෙරක් ෙහන් ෙනොල ෙලන
කලෙරකු ෙහන් හැසිෙරයි ද?
දකුණු ආසියානුලන් ලන අපි
ඇහරිකානුලන් ඉතාහත් දියුණු
වූ අය ලශෙයන් හා ඉතාහත්

සංලර වූ අය ලශෙයන් ිස හත
තබා සහරන්ෙනමු. ඔවුන්
කුහක් කළත් එය අපි ද
එෙලසින්හ අනගහනුය
කරන්ෙනමු. හෑතක දී මුම්බායි
ෙපෙදෙස් නිකුත් කරනු ලබන
“අයිලන්ඩ්“ නහැති හාසික
සඟරාෙේ පල කරන ලද ලිපිය
භාර්යාලන් හාරු කර ගන්නා
සිරිත මුම්බායි ෙපෙදෙස්
සාහානය ෙදයක් යැයි හවිතය
පත් කරලන පුලතක් ලල කරන
ලදී. මිනිසුන් ඌරු හස්
ආහාරය ෙනොගත යුුර
යැයි ඉස්ලාම් තහනම් කර
ඇත්ෙත් ඉහත සදහන් ෙහ්නුරන්

නිසාය. ඉස්ලාහෙම කිසිදු බල
කිරීහක් නැත. එනිසා ඔෙබ්හ
බිරිය, ඔෙබ් ආහාරය, ඔෙබ්හ
මුදල, ඔෙබ්හ කැහැත්ත. ඔබ
කැහති දැයක් කරගන්න.
12. මත්ෙැන් ොනය කිරීම
තහනම්ය.
ප්රේනය
හත් පැන් පානය කිරීහ ඉස්ලාම්
තහනම් කරන්ෙන් ඇයි?
පිළිුරර
මිනිසා හතක ඇති කාලයක
ප න් සහාජෙම ලසංගතයක්
ලශෙයන් පැලති එන්ෙන්

හත්පැන් ලර්ගයයි. ෙලෝකය
පුරාල හ සිටින මිනිස්
සහාජෙම විනාශය සහ හහා
ෙේදලා කය මුල් වී ඇත්ෙත්
ෙහහ හත්පැන් පානයයි. මිනිස්
සහාජය මුහුණපාන සියලුහ
ගැ ලු ලල මුදුන් මුල ලන්ෙන්
හත්පැන් පානයයි.
ෙලෝකෙම ලයාප්ත වී ඇති හහා
අපරාධ ලල , ලර්ධනය ෙලමින්
පලතින හානසික අලසකහ
සහ බිඳී ගිය පවුල් ජීවිතය නිසා
හහ පාර ඇද ලැෙ න
ජනතාල ප්රධාන ෙහ්නුර පාදක
වී ඇත්ෙත් ෙහහ හත්පැන් ලල
ඇති අයහපත් බලයයි

1. අල් කුර්ආනෙම හත් පැන්
සඳහා තහනහ.
يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِإنَّ َما أالخ أَم ُر َو أال َم أيس ُِر
َ ش أي
َّ اب َو أاْل َ أز ًَل ُم ِر أجس ِ ِّم أن َع َم ِل ال
ان
ُ ص
َ َو أاْلَن
ِ ط
﴾٩٠﴿ َاجتَنِبُوهُ لَعَلَّ ُك أم ت ُ أف ِل ُحون
فَ أ
“අෙහෝ විේලාස කළවුනි! සුරාල
සූදුල පිළිහ ලන්දනාල හා ෙප්න
බැලීහ ෙෂයිතාන්ෙේ ක්රියාෙලන්
පිළිකුල් සහගත දෑ ය. එබැවින්
නුඹලා ජයරහණය ලැබිය හැකි
ලනු පිණිස නුඹලා එයින් ලැළකී
සිටිනු.” සූරා 5:90
2. බයිබලය හත්පැන් තහනම්
කරයි

“මුද්රිකපානය සරදම්
කරන්ෙනක්ය, හදයපානය
ෙකෝලාහල කාරෙයක්ය. එයින්
ලැෙනන කවුරු නමුත්
ඤාණලන්ත ෙනොෙලයි.”
ිෙතෝපෙේශ 20:1 Proverb 20:1
“හදයපානෙයන් හත්ෙනොලනු.”
යැයි Ephesians 5:28 පලසයි.
3. මිනිසාෙේ කල්පනා ශක්තිය
අක්රීයා කරයි
මිනිසාෙේ ඉස්ෙහොළෙම ෙහොඳ
හා නරක ෙතෝරා ෙගන නරක
ෙේ නිෙෂ්ධනය කරන
හධයස්ථානයක් ඇත. ෙහහ
හධයස්ථානෙම ආධාරෙයන්

ලැරදි යැයි හැෙඟන ෙේ
ෙනොකිරීහ ඔහු බාධා කරයි.
නිදසුනක් ලශෙයන් බීහත් ල
සිටින ෙකෙනක් අසභය ල න
ලලින් බැණ ලැදීහ ද ඒ බල ඔහු
අලෙබෝධෙයන් ෙනොසිටින බල
ද ඇතැම් අලස්ථාලන් ි තහ
ෙදහාපියන් පලා ඔහු බැණ
ලදින බල අපි දකිමු. ඇතැම් අය
තහ ඇඳුෙම් පලා මූත්රා පහ කර
ගනියි. බීහත් ල සිටින
ෙකෙනකු පැහැදිලි ල කතා
කිරීහ පලා ෙනොහැක. එ
පහණක් ෙනොල ඔවුන්
ලැරදියාකාර ල හැසිරීහ ද දැක
ගත් හැක.

4. දුරා ාරය, ස්ත්රී දූෂණය,
ලයාභි ාරය, සහ ඒඩ්ස් ෙරෝග
හත හුරු වු අය අතර බහුල ල
දක්න තිෙබ්.
1996 ලන ලසෙර් ඇහරිකාෙේ
දිනක සාහානයෙයන් ලිංගික
බලහත්කාරකම් ලැනි අපරාධ
2713 සිදු ලන බල ඇහරිකානු
අධිකරණ ෙදපාර්තෙම්න්ුරෙේ
ජාතික අපරාධ විහර්ශන
ඒකකෙම විහර්ශන ලාර්තාල
නිකුත් කර ඇති සංඛ්යා ෙල්ඛ්න
ෙහළි කරයි. ෙහකී සංඛ්යා
ෙල්ඛ්නය අනුල ලිංගික
අප ාර අපරාධ ලල
නිරත වුලන්ෙගන් බහුතරයක්

එහ අපරාධය සිදු කරන
අලස්ථාෙේ බීහත් ල සිටි බල
ෙහළි කර ඇත. සහාජය
උලදුරු ෙගන ෙදන ලැ
ෙදෙනක් හත්පැන ඇබ්බැි
වූලන් ලන බලද ෙපර කී
ලාර්තාෙේ සදහන් කර ඇත.
ෙහකී සංඛ්යා ෙල්ඛ්න
ලාර්තාල අනුල ඇහරිකානුලන්
8% ක් අයුුර සංලාසෙම
ෙයෙදන්ෙනෝ ෙලති. අයුුර
සංලාසෙම ෙයදීෙම් ලරෙදි
නිරත ලන්නන් සියලු ෙදනාහ
හත ඇබ්බැි වූලන්ය. අයුුර
සංලාසෙම ෙයෙදන අලස්ථාෙේ
එි එක් පාර්ශලයක් ෙහෝ

ෙදපාර්ශලයහ බීහතින් සිටි බල
ෙපර කී ලාර්තාල විසින් ෙහළි
කරන ලදි.
ෙලෝකෙම ඒඩ්ස් ලැනි
හාරාන්තික ෙරෝග පැතිරීහ
මුල් ලන ප්රධානතහ ෙහ්නුරන්
අතරින් එකක් ලශෙයන් හත්
පැන ලහල් වීහ කිල හැක.
5. හත්පැන ඇබ්බැි වූ සෑහ
ෙකෙනක්හ ආරම්භෙම ප්රිය
සම්භාෂණය සඳහා බීහ ප න්
ගත් අය ෙලති.
හත්පැන් පානය කිරීහ පක්ෂ
ල හඬ නඟන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්
තහන් සහාජෙම ප්රිය

සම්භාෂණය පලත්ලනු පිණිස
හත්පැන් පානය කරන බල
පලසති. තහන් ෙපේ එකක්
ෙහෝ ෙදකක් පහණක් පානය
කරන බලද, තහන් ස්ලපාලනය
ය ෙත් සිටින බලද, කිසිවිෙ ක
සීහා ල ඉක්හලා ෙනොයන බලද
තර්ක කරති. හත්පැන් පානය
ඇබ්බැි වු සෑහ ෙකෙනකුහ
ආරම්භෙමදී සහාජෙම ප්රිය
සම්භාෂණය උෙදසා හත්පැන්
පාලනය කරන්නකු ලශෙයන්
ප න් ෙගන ඇති බල විහර්ශන
ලාර්තා සඳහන් කරයි. කිසිදු
සුරාපානය කරන්ෙනකු මුලදී
තහන් ෙබ්බේෙදකු විය යුුරය

යන අදහසින් බීහ ප න්
ගත්ෙත් නැත. තහා ලසර
ගණනාලක් හත්පැන් පානය
කළද, ෙකබඳු අලස්ථාලකදීලත්
හත්වීෙහන් තහා හානිය පත්
වුෙම නැති බලද, තහා නිතර
ස්ල පාලනෙයන් සිටින බලද
බීහත් පුේගලයන් කිසිෙලකු
කිල ෙනොහැක.
6. හත්පානෙයන් උහුර වූ
ෙකෙනක් එක් ලතාලක් නින්දිත
යම් ක්රියාලක් කළෙහොත් එහ
සිේධිය ඔහුෙේ ජීවිත කාලය
පුරාල හ කැළැලක් ලශෙයන්
පලති.

නිදසුනක් ලශෙයන් සහාජෙම
ෙගෞරලාන්විත ල හත් පැන්
පානය කරන ෙකෙනක් තහ
ස්ලපාලනය එක් දිනක් ෙහෝ
අිමි කර ගත්ෙත් යැයි සිතමු.
බීහත් ල සිටින එහ දලෙස්දී ඔහු
කලෙරකු ෙහෝ ලිංගික
අතලරයක් කළෙහොත්
නැතෙහොත් ෙකෙනකු සහඟ
අයුුර ෙලස ඇසුරක
ෙයදුණෙහොත් ඔහු සිදු කළ එහ
අපරාධය ෙලනුෙලන් ඔහු
ජීවිත කාලය පුරාල හ
පසුතැවිලි වීහ සිදු ෙේ. නිලැරදි
කළ ෙනොහැකි ෙහලැනි
සිේධිෙයන් හානිය පත් වූ

තැනැත්තා සහ හානිය සිදු කළ
තැනැත්තා යන ෙදෙදනාහ
ජීවිත කාලය පුරාහ දුක් විඳීහ
සිදුවීෙම් අලාසනාලන්ත
තත්ත්ලයක් උදා විය හැකිය.
7. හත්පැන් තහනම් කරන නබි
(සල්) ුරහාණන්ෙේ හදීස් ලදන්
කිිපයක්.
“අපරාධ සියල්ල හලක් (ෙහන්
මූලික) ලන්ෙන් හත්වීහයි.
අපරාධ අතරින් ඉතාහත්
නින්දිත අපරාධය ලන්ෙන්
හත්වීහයි.“ යනුෙලන් නබි (සල්)
ුරහාණන් ලදාළ බල සුනන්

ඉබ්නු හාජා හදීස් රන්ථෙම
සඳහන් වී ඇත.
“අධික ෙලස භාවිත කළ වි
හත් කරලන ඕනෑහ ෙදයක් සුළු
ලශෙයන් ෙහෝ භාවිතය
ගැනීහද තහනම් කරනු ලැබ
ඇත.“ යනුෙලන් නබි (සල්)
ුරහානන් පැලසු පුලත සුනන්
ඉබ්නු හාජා යන හදිස් රන්ථෙම
ුරන්ලන ෙලළුෙම් “හත් ද්රලය“ ය
යන හාතෘකාල ය ෙත් තිස්ලන
ෙේදෙම 3392 ලන පුලත ෙලස
සඳහන් වී ඇත.
එබැවින් ලැ ෙයන් ෙහෝ
අු ෙලන් ෙහෝ හත් පැන් භාවිත

කිරීහ ඉස්ලාම් දහෙම් තහනම්
කර ඇත.
හත්පැන් පැනය කරන්නන්
පහණක් අල්ලාහ්න විසින් ශාප
කරනු ලැබුලන් ෙනොෙලති.
හත්පැන් පානෙමදී සෘජුල ෙහෝ
ලෙක්රෝක්තිෙයන් සම්බන්ධ ලන
සියලු ෙදනාහ අල්ලාහ්න විසින්
ශාප කරනු ලැබුලන් ෙලති.
1. හත්පැන් නිෂ්පාදනය
කරන්නා
2. කවුරු ෙලනුෙලන් හත්පැන්
නිෂ්පාදනය කරනු ලැබුෙේ ද,
ඔහු

3. හත්පැන් පානය කරන්නා
4. හත්පැන් විකුණනු ලබන
ස්ථාන ෙලත එය රැෙගන
යන්නන්
5. කවුරුන් ෙලනුෙලන් හත්පැන්
රැෙගන යනු ලබන්ෙන්ද ඔහු.
6. හත්පැන් ෙබදන්නා
7. හත්පැන් විකුණන තැනැත්තා
8.හත්පැන් විකිණීෙහන් ලැෙබන
මුදල් පරිහරණය කරන්නා
9. හත්පැන් මිලදී ගන්නා
10. තලත් ෙකෙනක් සඳහා
හත්පැන් මිළ දී ගන්නා යන

කා්ඩ දහයක
ශාපය උදා ෙේ.

අල්ලාහ්නෙේ

යනුෙලන් නබි (සල්) ුරහාණන්
ප්රකාශ කළ බල අනස් (රළි)
ලාර්තා කළහ. මූලාශ්රය සුනන්
ඉබ්නු හාජා රන්ථෙම ුරන්ලන
ෙලළුෙම් හත් ද්රලය යන
හාතාකාල ය ෙත් තිස්ලන
පරිේෙේදෙම 3380 ලන නබි
ලදන ලශෙයන් ලාර්තා කරනු
ලැබ ඇත.
8. හත්පැන් භාවිත කිරීෙහන්
හ ගන්නා ෙරෝගයන්.
හත්පැන් භාවිත ෙනොකළ යුුර
යැයි විදයාත්හකල අප්රහාණ

ෙහ්නුරන් තිෙබ්. නියමිත එක්
ෙහ්නුරලක් නිසා ෙලෝකෙම අධික
ෙලස හරණ සිදුලනලා නම් එහ
ෙරෝගය හත්පැන් පානය කිරීහ
නිසා ඇති ලන හරණයයි.
හත්පැන් පානය කිරීහ නිසා
ෙලෝකෙම ලසරක් පාසා ලක්ෂ
සංඛ්යාත මිනිසුන් හරණය
පත් ෙලති. හත්පැන් පානය
කිරීහ නිසා සිදු ලන ෙරෝග
පිළිබඳ ල විස්තරාත්හකල
පැලසීහ අලශය නැත.
හන්දයත් හත්පැන් පානය කිරීහ
නිසා ඇති ලන සියලුහ ෙරෝග
පිළිබඳ ල අප සියලු ෙදනාහ
ෙපොදුෙේ දන්නා කරණකි. ෙම්

සහඟ හා පහත ෙගොනු කර
ඇති ෙරෝග සියල්ලහ හත්පැන්
පානය කිරිහ නිසා ආති ලන
ෙරෝගයන්ය.
1. හත්පැන් පානය කිරීහ නිසා
අක්හාල දියවීෙම් ෙරෝගය ඇති
ලන බල සියලු ෙදනාහ දන්නා
කරුණකි.
2. මිනිස් සිරුෙර් ආහාංශෙම,
ිස, ෙබල්ල සහ අක්හාල ලැනි
අලයලන්ි පිළිකා ඇති වීහ
මුල් ලන්ෙන් හත්පැන් පානය
කිරීහයි.

3. ආහාශෙම ආසාදනය ලැනි
ෙරෝග බ ලැල් හා සම්බන්ධ
ෙරෝග.
4. රුධිර පී නය, පපුෙේ ෙේදනා
සහ හෘදයාබාධ ලැනි ෙරෝග.
5. ලාත ෙරෝග, අත් පා අක්රිය
වීහ, ලලිප්පුල ලැනි ෙරෝග.
6. ස්නායු පේධති හානිය
පත්වීහ, ස්නායු දුර්ලල වීහ
ලැනි ස්නායු පේධතිය හා
සම්බන්ධ ෙරෝග.
7. හතක ශක්තිය නැතිවීහ,
ෙහොළෙම ආබාධ ලැනි ෙහොළය
සම්බන්ධ ෙරෝග.

8. බැරිබැරියා ෙරෝගය, සහ
පිපිරීහ, සෙම් කැසීහ ලැනි සෙම්
ෙරෝග.
9. අත් පා ෙලේලීහ, ශරීරය
ෙලේලීහ ලැනි ෙරෝග.
10. අධි තයිෙරෝ තාල, ශරීරෙම
ෙනොෙයකුත් තැන් ලල රුධිර
නාළ හා ස්නායු අක්රියවීහ.
11. ෙසංගහාලය ලැනි
හාරාන්තික ෙරෝග ඇති වීහ
ෙහ්නුර ලන්ෙන් හත්පැන්
පානයයි.
12. හත්පැන් පානෙයන්
පිරිමින්හ ඇති ලන ෙරෝග

ලල ල ා ස්ත්රීන්හ ඇති ලන
ෙරෝග හා හානිය අධිකය.
ගැබ්ෙගන සිටින කාන්තාලන්
හත්පැන් පානය කිරීහ නිසා
ෙහොඳින් ලැු නු ගැබ පලා
හානිය පත්ෙේ. හත්පැන්
පානය කිරීහ නිසා ගැබ්
හානිය පත් වූ කාන්තාලන්
බහුතරයක් වලදය ෙලෝකය
විසින් හඳුනා ෙගන ඇත.
ෙහෙස් හත්පැන් පානය කිරීහ
නිසා ඇති ලන ෙරෝග ලැයිස්ුර
ගත කරෙගන යාහැකිය.
හත්පැන් සම්බන්ධ කුරිරුකම්
පිළිබඳ ල ඉස්ලාමීය පර්ෙමෂණ
හධයස්ථානය මුම්බාෙම සි

පලෙකො ඇති එක් පත්රිකාලක්
ලදන් අතර.....
·
එහ ෙරෝගය ෙබෝතලයක
පුරලා අෙලවි කරනු ලබයි.
·
එහ ෙරෝගය සඳහා
පුලත්පත්. ගුලන් විදුලි හා
රූපලාිනි නාලිකාලන් හා
ෙලළඳ දැන්වීම් තිෙබ්.
·
එහ ෙරෝගය ලයාප්ත කිරිහ
සඳහා බල පත්ර නිකුත් ෙකෙර්.
·
එහ ෙරෝගය හගින් රජය
ආදායම් ලැෙබ්.

·
එහ ෙරෝගය හහා
හාර්ගෙම හාරක අනුරරු සිදු
කරයි.
·
එහ ෙරෝගය පවුල් ජීවිතය
විනාශ කර හහා අපරාධ
ලර්ධනය කරයි.
·
ෙම් ෙරෝගය පැතිරීහ සදහා
වලරසයක් අලශය නැත.
·
හත්පැන් පානය කිරීහ එක්
ෙරෝගයක් යැයි ප්රකාශ කිරිහ
ල ා එය වෂතාන්ෙේ
ෙහොල්හන් කිරීහක් යනුෙලන්
පැලසීහ උචිතය.

9. හත්පැන් පානය කිරීහ
ෙරෝගයක් ෙනොල වෂතාන්ෙේ
ක්රියාකාරකම් ෙේ.
අල්ලාහ්න විසින් පහළ කරන ලද
අල් කුර්ආනෙම වෂතාන්
පිළිබඳ ල අල්ලාහ්න අපහ
අනුරරු හඟලා තිෙබනලා.
ඉස්ලාම් දහහ මිනිසුන්
ෙයෝගය ස්ලභාවික දහහකි.
වෂතාන්ෙේ ක්රියාලන්
සියල්ලක්හ මිනිසා තහන් ගහන්
කරන යහ හාර්ගෙයන් ලළක්ලා
අයහපත් හාර්ගෙයි කැඳලා
යාහ ඉලක්ක කරයි. හත
ඇබ්බැි වු මිනිසුන් හා සහාජය
ස්ලාභාවික තත්ත්ලෙයන් ඈත්

වී ෙලනස් වූ ආකාරය ක්රියා
කිරීෙම් පරිසරය අපි දකිමු.
හත්ද්රලය නිසා මිනිසා තහා
සිටිය යුුර සාහානය
තත්ත්ලෙයන් අසාහානය
තත්ත්ලයක පත්වීහ අපි දකිමු.
ෙහෙස් මිනිසුන් තිරිසනුන්
ල ා අන්ත පිරිහුණු තත්ත්ලය
පත් කර, සියලු ෙදනාෙේහ
සැනසිල්ල විනාශ කරන
හත්පැන් පානය ඉස්ලාම් දහහ
තහනම් කරන්ෙන් එෙහයිනි.
13. සාක්ෂිකරුවන් වතෙ
සමානතාව

ප්රේනය එක් පිරිමිෙයකුෙේ
සාක්ෂිය කාන්තාලන්
ෙදෙදෙනකුෙේ සාක්ෂිය සහාන
ලන්ෙන් ෙකෙස්ද?
පිළිුරර
1. එක් පිරිමිෙයකුෙේ සාක්ෂිය
කාන්තාලන් ෙදෙදෙනකුෙේ
සාක්ෂිය සහාන බල සෑහ
අලස්ථාෙලිහ සලකනු
ලබන්ෙන් නැත.
සාක්ෂිකරුලන් පිරිමින්ද
නැතෙහොත් කාන්තාලන් ද යැයි
ෙලන් කර සඳහන් ෙනොකරන
කුර්ආන් ලැකි ුරනක් ඇත.

·
කාන්තා සාක්ෂිකාරියන්
ෙදෙදෙනක් එක් පිරිමිෙයකු
සහාන බල සෑහ අලස්ථාලකහ
සලකනු ලබන්ෙන් නැත.
පාරම්පරික ෙේපළ
උරුහක්කාරකම් පිළිබඳ ල
සඳහන් කරන වි සූරා හාඉදා
5: 106 ලාකය ෙහෙස් පලසයි.
“අෙහෝ විේලාස කළවුනි!
නුඹලාෙගන් කිසිලකු හරණය
පැමිණි වි ඔහු අන්තිහ
කැහැත්ත පලසන අලස්ථාෙේ
නුඹලාෙගන් යුක්තිගරුක
ෙදෙදෙනකු නුඹලා අතර සාක්ෂි
ලශෙයන් සිටිය
යුුරය. නැතෙහොත්, නුඹලා

මිිතලෙම ගහනක නියැළි
හරණෙම අභාගයය නුඹලා
අත් වූෙම නම් (මුස්ලිම්ලරුන්
ලන නුඹලා අුරරින්
සාක්ෂිකරුලන් ෙනොහැති වි ක)
නුඹලා ෙනොලන ෙලනත්
ෙදෙදෙනකු සාක්ෂි ලශෙයන්
සිටිය යුුරය. නුඹලා (ෙහොවුන්
ගැන) සැක සිතන්ෙනහු නම්
සලාතෙයන් පසු ල ඔවුන්
ෙදෙදනා රඳලා ගනු. අපි ෙහ(ෙස්
සාක්ෂි පැලසීහ) හගින් කිසිදු
මිලක් ලබා ෙනොගනිමු. ඔහු
සමීප ඥාතියකු වුල ද අල්ලාහ්න
ෙලනුෙලන් සාක්ෂි පැලසීෙහි
කිසිලක් ලසන් ෙනොකරන්ෙනමු.

සැබැවින්හ අපි එවි
පාපතරයින්ෙගන් ලන්ෙනමු
යැයි අල්ලාහ්න හත ඔවුන්
ෙදෙදනා දිවුරා සිටිය යුුරය.”
·
දික්කසාද නු  සම්බන්ධ ල
සාධාරණ ල ක යුුර කරන
ෙදෙදෙනක්.
“නුඹලා අතරින් යුක්තිගරුක
ෙදෙදෙනකු සාක්ෂි ලශෙයන්
පත් කර ගනිවු. නුඹලා අල්ලාහ්න
ඉදිරිෙම (එහ) සාක්ෂිය ස්ථාපිත
කරවු.” සුරා අත් තලාක් 65:2.
·
පතිලත් කාන්තාලන්
එෙරි ල ෙ ෝදනාලක් නගන

වි සාක්ෂිකරුලන් සිේ
ෙදෙනක් අලශය ෙේ.
·
පතිලත් කාන්තාලන්
පරපුරුෂ ෙ ෝදනාලක් එල්ල
කර පසු ල සාක්ෂි හතරක්
ෙනොෙගනාෙේ නම් එවි
ඔවුන කසපහර අසුලක් ෙදනු.
ඔවුන්ෙේ සාක්ෂි කිසිවිෙ කත්
නුඹලා පිළිෙනොගනිවි. ඔවුන්හය
පාපතරයින් ලන්ෙන්.” සූරා අන්
නූර් 24:4.
2. එක් පිරිමිෙයකු කාන්තා
සාක්ෂිකාරියන් ෙදෙදෙනක්
සහාන ලන්ෙන් මුදල් ගනු ෙදනු

සම්බන්ධල ක යුුර කිරීෙම් දී
පහණි.
කාන්තාලන් ෙදෙදෙනකුෙේ
සාක්ෂිය එක් පිරිමිෙයකුෙේ
සාක්ෂිය සහාන බල ඇතැම්
අලස්ථාලන්ි සලකනු ලබන
බල සැබෑලකි. සාක්ෂිකරුලන්
පිළිබඳ ල ඔවුන් පිරිමින් ද
නැතෙහොත් කාන්තාලන් ද යනු
සඳහන් ෙනොකරන අල් කුර්ආන්
ලැකි පහක් තිෙබ්. ෙකෙස්
ෙලතත් කාන්තා
සාක්ෂිකාරියන් ෙදෙදෙනක් එක්
පිරිමි සාක්ෂිය සහාන බල
පලසන එකහ එක ලාකයයක්
අල් කුර්ආනෙම දක්න තිෙබ්.

ෙහය සූරා බකරා 2:282 ලන
ලාකය බල සලකන්න. තලද
මූලය ගනු ෙදනු සම්බන්ධ ල
පැහැදිලි කරන සහ කුර්ආනෙම
තිෙබන දීර්ඝතහ ලාකයය ෙහය
ෙේ.
“අෙහෝ විේලාස කළවුනි!
නියමිත කාලයක් දක්ලා වූ
ණයක් සම්බන්ධෙයන් නුඹලා
ණය ගනු ෙදනු කර ගන්ෙනහු
නම් එය ෙල්ඛ්න ගත කරනු.
.....තලද නුඹලාෙේ පුරුෂ
පාර්ශලෙයන් සාක්ෂි කරුලන්
ෙදෙදනකු සාක්ෂි ලශෙයන්
තබනු. පුරුෂ පාර්ශලෙයන්
ෙදෙදෙනකු ෙනොවූෙම නම් එක්

පුරුෂෙයකු හා
සාක්ෂිකරුලන්ෙගන් නුඹලා
පිළිගන්නා අය අුරරින් ස්ත්රීන්
ෙදෙදෙනකු විය යුුරය. ඔවුන්
ෙදෙදනාෙගන් එක් අෙයකු
ලැරදුණු වි ක ඔවුන්
ෙදෙදනාෙගන් අෙනක්
තැනැත්තිය එය හතක් කර දිය
හැකිය.”
අල් කුර්ආනෙම ෙහහ ලාකයය
මූලය ගනු ෙදනු ගැන පහණක්
සඳහන් කරයි. ෙහලැනි
අලස්ථාලන්ි ෙදපාර්ශලය
අතර ගිවිසුහක් ලිඛිත ල සකස්
කළ යුුර බලද, එි සාක්ෂි
කරුලන් ෙදෙදෙනක් සිටිය යුුර

බලද, එහ සාක්ෂිකරුලන්
ෙදෙදනාහ පිරිමින් පහණක්
ෙතෝරා ගැනීහ උචිත බලද ෙහි
සඳහන් ෙේ. කිසියම් ෙහ්නුරලක්
නිසා පිරිමින් ෙදෙදෙනක්
ෙසොයා ගත ෙනොහැකි ලන වි
එක් පිරිමිෙයක් සහ
කාන්තාලන් ෙදෙදෙනක්
සෑෙහන බලද ෙහහ ලාකය තල
දුර ත් පලසයි.
උදාහරණයක් ලශෙයන්, යම්
ෙරෝගයක් සඳහා ෙකෙනක්
ශලය කර්හය භාජන වීහ
අලශය ලන බල සිතමු. ශලය
කර්හය අතයලශය බල සනාථ
කර ගනු පිණිස ඔහු සුදුසුකම්

ලත් විෙේෂඥ ශලය
වලදයලරුන් ෙදෙදෙනකුෙගන්
අදහස් විහසයි. විෙේෂඥ ශලය
වලදලරුන් ෙදෙදෙනක් ෙසොයා
ගත ෙනොහැකි වුෙම නම්,
විකල්පයක් ලශෙයන් ඔහු අලහ
ලශෙයන් එක් විෙේෂඥ ශලය
වලදයලරෙයක් සහ සාහානය
සහතික ලත් වලදයලරුන්
ෙදෙදෙනකුෙගන් අදහස්
විහසයි.
ෙම් ආකාරෙයන් මූලය ගනු
ෙදනුලක දී පිරිමින් ෙදෙදෙනක්
සාක්ෂි දැරීහ සුදුසු යැයි ඉස්ලාම්
අෙප්ක්ෂා කරයි. තහ පවුෙල්
අයෙේ න ත්ුරල සඳහා

ආදායම් උපයන ක යුුර
පිරිමින්ෙේ ලගකීහ විය යුුර බල
ඉස්ලාම් අෙප්ක්ෂා කරයි.
මූලයහය ලගකීහ පිරිමින්
උසුලන ෙහ්නුරෙලන් මුදල් ගනු
ෙදනු පිළිබඳ ල කාන්තාලන්
ල ා පිරිමින් හනා දැනුහ
තිබිය යුුරය. ෙදලැනි
විකල්පයක් ලශෙයන් එක්
පිරිමිෙයක් සහ කාන්තාලන්
ෙදෙදෙනක් සාක්ෂිකරුලන්
ෙලස පත් කළ හැකි ෙේ. ෙම්
හගින් එක් කාන්තාලක යම්
දැයක් අහතක වුෙම නම්,
අෙනක් තැනැත්තිය හතක් කර
දිය හැක. ෙහහ ලාකයෙයි

භාවිත කරන ල න “තාzසිල්”
ලන අතර එි අර්ථය ලයාකූල
වීහ ෙහෝ ලැරදි කිරීහ යන්නයි.
ෙහහ ල නය ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්
අහතක වීහ යනුෙලන්
පරිලර්තනය කර ඇත. ඉහත
කරුණු ලල එකඟ ල කාන්තා
සාක්ෂිකාරියන් ෙදෙදෙනක් එක්
පිරිමිෙයකු සහාන බල
සඳහන් කරන්ෙන් මුදල්හය ගනු
ෙදනුලක් සම්බන්ධ ල පහණක්
බල සලකන්න.
3. මිනිස් ඝාතන සම්බන්ධ
නු ලක දී කාන්තාලන්
ෙදෙදෙනකුෙේ සාක්ෂිය එක්
පිරිමිෙයකු සහාන ෙේ.

ෙකෙස් ෙලතත්, කාන්තාලෙේ
ව තසික ස්ලභාලය නිසා
ඝාතන නු ලක සාක්ෂි දීෙම් දී
ගැ ලු හුර විය හැකි බල
ආගමික විේලුරන් අදහස්
දක්ලති. ෙහලැනි සිේධියක
පිරිමින් සහඟ සසඳා බලන වි
කාන්තාලන් ල ා භීතිය පත්
වීෙම් ස්ලභාලය සිත අය
ෙලති. ඇයෙේ චිත්තෙේගය
නිසා ඇය ලයාකූල තත්ත්ලය
පත් විය හැක. ෙම් ෙහ්නුරෙලන්
මිනිස් ඝාතන නු ලක දී
කාන්තාලන් ෙදෙදෙනකුෙේ
සාක්ෂිය එක් පිරිමිෙයකුෙේ
සාක්ෂිය හා සහාන බල

ආගමික නීතිෙේදීන් නිගහනය
කරති. අන් සියලු නු  ලල එක්
කාන්තාලෙේ සාක්ෂිය එක්
පිරිමිෙයකුෙේ සාක්ෂිය
සහාන ෙේ.
4. එක් කාන්තාලකෙේ සාක්ෂිය
එක් පිරිමිෙයකුෙේ සාක්ෂිය
සහාන බල අල් කුර්ආන්
පැහැදිලි ල ප්රකාශ කරයි.
සෑහ නු ලකහ කාන්තාලන්
ෙදෙදෙනකුෙේ සාක්ෂිය එක්
පිරිමිෙයකුෙේ සාක්ෂිය හා
සහාන බල ඇතැම් ආගමික
විේලුරන් පිරිසක් හත දරති. අල්
කුර්ආනෙම සූරා නූර් 24: 6 ලන

ලාකයය ප්රකාශ කරන
ආකාරය එක් පිරිමිෙයකුෙේ
සාක්ෂිය එක් කාන්තාලකෙේ
සාක්ෂිය සහාන බල ෙපන්ලයි
“තහන් හැර ෙලනත් සාක්ෂීන්
කිසිලක් තහන් ෙනොහැති
තත්ත්ලෙම තහ භාර්යාලන්
පරපුරුෂ ෙ ෝදනාලක් එල්ල
කරන්නවුන් නම්, ඔවුන් අතරින්
වූ ෙකෙනකුෙේ සාක්ෂිය ලනුෙම
තහන් සතය ප්රකාශ කරන්නන්
අුරරින් ෙකෙනකු බල අල්ලාහ්න
හත දිවුරා සිේ ලරක් සාක්ෂි
දැරීහය.”

එෙහන්හ, “සැබැවින්හ ඔහු
ෙබොරුකාරයින් අුරරින් යැයි
අල්ලාහ්න හත දිවුරා ඇය
(ෙ ෝදනා ලැබු බිරිය) සිේලරක්
සාක්ෂි දැරීහ (ඇය ෙකෙරි
නියහ වූ) දඬුලහ ඇයෙගන්
ලළක්ලාලන්ෙන්ය.” සූරා නූර්
24:8 ලන ලාකයය.
5. හදීස් ලදනක් පිළි ගනු ලැබීහ
සඳහා ආයිෂා (රළි) ුරමියෙේ
ඒකීය සාක්ෂිය ප්රහාණලත් ෙේ.
මුහම්හේ නබි (සල්)
ුරහාණන්ෙේ බිරිය ලන ආයිෂා
(රළි) ුරමිය හදීස් ලදන් 2220ක්
පහණ ලාර්තා කළාය. ෙම් හදීස්

ලදන් සියල්ල සතයලත් බල පිළි
ගනු ලැබුෙේ එුරමියෙේ ඒකීය
සාක්ෂිය පදනම් කරෙගනය.
එක් කාන්තාලකෙේ සාක්ෂිය
පිළි ගත හැකි බල සනාථ
කිරීහ ෙහය ප්රහාණලත් ෙේ.
හාසෙම නල සඳ දුටු බල එක්
කාන්තාලක් සාක්ෂි දැරුෙේ
නම්, එය ද ප්රහාණලත් බල
ආගමික නීතිෙේදීන් ෙබොෙහෝ
ෙදෙනකු එකඟ ෙලති.
ඉස්ලාහෙම ප්රධාන කුලුනක් ලන
රහදාන් හාසෙම මුස්ලිම්
සහාජය අයත් පිරිමින් සහ
කාන්තාලන් සියලු ෙදනාහ
උපලාසය ආරම්භ කිරීහ සදහා

එක් කාන්තාලකෙේ සාක්ෂි
දැරීහ ප්රහාණලත් බල ඉස්ලාම්
සලකන අලංකාරලත් ආදර්ශය
ෙදස ෙනත් ෙයොමු කරන්න.
රහදාන් හාසෙම ආරම්භය
සනාථ කිරීහ පිණිස එක්
සාක්ෂියක් ද රහදාන් හාසය
අලසාන කිරීහ පිණිස සාක්ෂීන්
ෙදෙදෙනක් ද අලශය බල ඇතැම්
ආගමික නීති ෙේදීන් පලසති.
ෙහලස සාක්ෂි දරන්නන්
පිරිමිෙයකු ෙහෝ කාන්තාලක්
යන ෙලනස ෙහි අදාළ නැත.
6. ඇතැම් නු ලල
කාන්තාලන්ෙේ සාක්ෂිය ල ා
උචිත ෙේ.

ඇතැම් සිේධීන්ි
කාන්තාලන්ෙේ සාක්ෂිය
පහණක් පිළි ගත හැකි ලන
අතර, එහ අලස්ථාෙේ
පිරිමින්ෙේ සාක්ෂිය පිළි ගත
ෙනොහැකි ලනු ඇත. නිදසුනක්
ලශෙයන් කාන්තා හෘුර ෙේහය
භූමිදානය කිරීහ ෙපර
ස්නානය කරන වි , ඒ බල
කාන්තාලක් සාක්ෂි දැරිය
යුුරය.
මූලයහය ගනු ෙදනුලකදී පිරිමි
හා කාන්තා සාක්ෂි අතර
අසහානකම් තිෙබන බල
ෙපෙනන්ෙන් ඉස්ලාම්ි ස්ත්රී
පුරුෂතාෙේ අසහානකහ

තිෙබන නිසා ෙනොෙේ. සහාජෙම
පිරිමින් හා කාන්තාලන්ෙේ
ෙලනස් වූ භූමිකාල හා ෙලනස්
වූ ස්ලභාලය පිළිබඳ ල ඉස්ලාම්
විෙේෂ සැලකිලි දක්ලන එකහ
ෙහ්නුරෙලන් ය.
14. ඉස්ලාම් හි රේෙ
උරුමය
ප්රේනය ඉස්ලාමීය නීතිය
ය ෙත් පිරිමින් ෙදනු ලබන
ලස්ුරෙලන් භාගයක් පහණක්
කාන්තාලන් ලැෙබන්ෙන්
කුහන ෙහ්නුරෙලන් ද?
පිළිුරර

සැබෑ උරුහක්කරුලන් අතර
ෙේපළ උරුහය නිලැරදි ල ෙබදා
දීහ සම්බන්ධ ල දීර්ඝ හා පුළුල්
විස්තර අල් කුර්ආන් ි දක්න
ඇත.
·
අල් කුර්ආන් සූරා අංක 2
ලාකය 180
·
අල් කුර්ආන් සූරා අංක 2
ලාකය 240
·
අල් කුර්ආන් සූරා නිසා 4
ලාකය 7 සි 9 දක්ලා
·
අල් කුර්ආන් සූරා නිසා 4
ලාකය 19

·
අල් කුර්ආන් සූරා නිසා 4
ලාකය 33
·
අල් කුර්ආන් සූරා 5 ලාකය
106 සි 108 දක්ලා
2. ඥාතීන් අතර නියමිත ප්රහාණ
උරුහය ෙබදා දීහ.
සමීපතහ ඥාතීන් අතර
ෙකො ස් ෙබදා දීහ සම්බන්ධ ල
විස්තර කරන ලාකය 3ක්
දක්න තිෙබ්. ඒලා නම් සූරා
නිසා ලාකය අංක 11, 12 සහ
176. ඒලා ෙදස අලධානය ෙයොමු
කරමු.

“අල්ලාහ්න නුඹලාෙේ දරුලන්
විෂෙයි පිරිමියා කාන්තාලන්
ෙදෙදෙනකුෙේ ෙකො ස ෙහන්
විය යුුර යැයි උපෙදස්
ෙදන්ෙන්ය. නමුත් ෙදෙදෙනකු
ල ා කාන්තාලන් (පහණක්)
වූෙම නම් එවි තහන් හැර දහා
ගිය දැයින් ුරෙනන් ෙදකක්
ඔවුන විය යුුර ය. එක්
තැනැත්තියක් පහණක් වූලා
නම් එවි ඇය අ කි. තලද
තහ ෙදහාපියන් විෂෙයි ඔහු
දරුෙලකු වී ඔහු හැර දහා ගිය
දැයින් ඔවුන් ෙදෙදනාෙගන් එක්
එක් අෙයකු හෙයන් එක්
ෙකො සක් විය යුුරය. නමුත්

ඔහු දරුෙලකු ෙනොවී එය
තහ ෙදහාපියන් උරුහකම්
කියන්ෙන් නම් එවි තහ හල
ුරෙනන් එකකි. නමුත් ඔහු
සෙහෝරෙයකු සිටී නම් ඔහු
කලර ෙදයක් සම්බන්ධ ල
අන්තිහ කැහැත්ත ප්රකාශ කර
ඇත්ෙත් ද ඉන් පසු ල හා ණය
පියවීෙහන් පසු ල තහ හල
හෙයන් එක් ෙකො සක් සුර ෙේ.
නුඹලාෙේ ෙදහාපියන් හා
නුඹලාෙේ දරුලන් ලන ඔවුන්
අුරරින් නුඹලා ප්රෙයෝජනය
ෙගන දීහ ල ාත් සමීපතයින්
කවුරුන් දැ යි නුඹලා
ෙනොදන්ෙනහුය. (ෙහය)

අල්ලාහ්නෙගන් වූ නියහයකි.
නියත ලශෙයන් හ අල්ලාහ්න
සර්ලඥානී සර්ල ප්රඥාලන්ත
විය.
නුඹලාෙේ බිරියන් හැර දහා ගිය
දැයින් අ ක්, ඔවුන දරුෙලකු
ෙනොහැති නම් නුඹලා ිමි ය.
ඔවුන දරුෙලකු සිටී නම් එවි
ඔවුන් උපෙදස් දුන් අන්තිහ
කැහැත්ත පසු ල හා ණය
පියවීෙහන් පසු ල ඔවුන් හැර
දහා ගිය දැයින් හතෙරන් එක්
ෙකො සක් නුඹලා ිමි ය.
එෙහන් හ නුඹලා දරුෙලකු
ෙනොසිටි නම්, නුඹලා හැර දහා
ගිය දැයින් හතෙරන් එක්

ෙකො සක් ඔවුන ිමි ය.
නමුත් නුඹලා දරුෙලකු සිටී
නම් එවි නුඹලා කලර ෙදයක්
ගැන අන්තිහ කැහැත්ත ප්රකාශ
කරන්ෙන් ද ඉන් පසු ල හා ණය
පියවීෙහන් පසු ල අෙ න්
ෙකො සක් ඔවුන ිමි
ය. මිනිෙසකු ෙහෝ කාන්තාලක්
(දරුලන් ෙහෝ ෙදහාපියින්
ෙනොහැති) කලාලා නම් ගණය
අයත් ෙකෙනකු ලශෙයන්
උරුහකම් පාන ෙකෙනකු සි
ඔහු සෙහෝදරෙයකු ෙහෝ
සෙහෝදරියක සිටී නම් ඔවුන්
ෙදෙදනාෙගන් එක් එක්
ෙකෙනකු හෙයන් ෙකො සක්

දිය යුුරය. නමුත් ඊ ල ා අධික
ල ඔවුහු සිටිෙයහු නම් එවි
ඔවුහු ුරෙනන් ෙකො සක් ුරළ
හවුල්කරුෙලෝ ෙලති. එය කලර
ෙදයක් ගැන අන්තිහ ප්රකාශය
කරනු ලබන්ෙන් ද එය හා ණය
පිය වීෙහන් පසු ල ය.
(උරුහකරුලන් කිසිෙලකු )
ිංසා කරන්ෙනකු ෙනොවිය
යුුරය. ෙහය අල්ලාහ්නෙේ
උපෙදසකි. තලද අල්ලාහ්න සර්ල
ඥානීය. ඉලසිලිලන්තය.“ සූරා
නිසා 11 සහ 12.
(නබිලරය!) ඔවුහු ඔෙබන්
ආගමික තීන්දු පතති. කලාලා
සම්බන්ධෙයන් වූ ආගමික

තීන්දු අල්ලාහ්න නුඹලා ෙදනු
ඇතැයි පලසනු. තහන්
සෙහෝදරියක සිටිය දී තහන්
දරුෙලකු ෙනොවූ තත්ත්ලයක
පුේගලයක් හරණය පත් වූෙම
නම් එවි ඔහු අත හැර දහා
ගිය දැයින් අ ක් ඇය ිමි විය
යුුරය. එෙහන්හ ඇය දරුලකු
ෙනොවූෙම නම් ඔහු ඇය(ෙේ
ලස්ුරල) උරුහකම් පානු ඇත.
එෙහන්හ සෙහෝදරියන්
ෙදෙදෙනකු වී නම් ඔහු අත හැර
දහා ගිය දැයින් ුරෙනන් ෙදකක්
ඔවුන් ෙදෙදනා ිමි විය යුුරය.
ඔහු පිරිමි හා ගැහැනු
සෙහෝදර සෙහෝදරියන් වී නම්

කාන්තාලන් ෙදෙදනකු ිමි
ෙකො ස ෙහන් (ෙකො සක්)
පිරිමියා ිමිය. නුඹලා
ෙනොහඟ ෙනොයනු පිණිස
අල්ලාහ්න නුඹලා (ෙහෙස්)
පැහැදිලි කරන්ෙන්ය. අල්ලාහ්න
සියලු දෑ ෙකෙරි සර්ල
ඥානීය.“ සූරා නිසා 4:176
3. ඇතැම් අලස්ථාලන්ි
පිරිමින් ල ා කාන්තාලන්
අධික ල උරුහ කර ගනිති.
ෙබොෙහෝ අලස්ථාලන්ි පිරිමින්
ෙහන් අ ක් කාන්තාලන් උරුහ
ලබති. ෙකෙස් ෙලතත්, ෙහය
නිතර සිදුලන්ෙන් නැත.

ෙදහාපියන් ෙහෝ දරුලන්
ෙනොහැති ෙකෙනක් මිය යන
වි , ඔහු එක කුෙස් උපන්
සෙහෝදරෙයක් සහ
සෙහෝදරියක් ජීලුරන් අතර
සිටිෙම නම්, ඔවුන් ෙදෙදනාහ
ෙේෙපොෙළන් හෙයන් ෙකො සක්
බැගින් උරුහ කරති.
මිය ගිය තැනැත්තා දරුලන්
සිටිෙම නම්, ඔහුෙේ පියා සහ
හල යන ෙදෙදනාහ සහාන ල
හෙයන් ෙකො සක් බැගින්
ෙේෙපොළ උරුහ කර ගනිති.
පිරිමිෙයකුෙේ ෙකො ස ෙහන්
ෙදගුණයක් කාන්තාලක ිමි
ලන අලස්ථාලන් ද ඇත. දරුලන්

ෙහෝ සෙහෝදර සෙහෝදරියන්
ෙහෝ ෙනොහැති කාන්තාලක් මිය
ගිෙම නම්, ඇෙේ හල හා පියා
ද ඇෙේ සැමියාද ජීලුරන් අතර
සිටින්ෙන් නම්, සැමියා ඇෙේ
ෙේෙපොෙළන් අ ක් ිමි ලනු
ඇත. ඉතිරි ෙකො සින් හල
ුරෙනන් ෙදකක් ද පියා
ුරෙනන් ෙකො සක් ද ිමි ලනු
ඇත. එනම් පියා ල ා
ෙදගුණයක් හල ිමි කර
ගන්නාය.
4. සාහානයෙයන් පිරිමිෙයකුෙේ
ෙකො ස ෙහන් භාගයක්
කාන්තාලක් උරුහ කර ගනී.

ෙබොෙහෝ අලස්ථාලන්ි ෙපොදු
නීතිය එකඟ ල, පිරිමි
ෙයකුෙේ ෙකො ස ෙහන්
භාගයක් කාන්තාලක් ිමි කර
ගන්නා බල අපි දකිමු. පහත
සඳහන් අලස්ථාලන් ෙදස බලමු.
1. පුෙතකුෙේ උරුහය ෙහන්
භාගයක් දියණිය ිමි කර ගනී
2. මිය ගිය තැනැත්තා දරුලන්
ෙනොහැති නම් බිරිය 1/8
ෙකො සක් ිමි කර ගන්නා
අතර සැමියා ¼ ෙකො සක්
ිමි ලනු ඇත.
3. මිය ගිය තැනැත්තා දරුලන්
සිටින්ෙන් නම් බිරිය 1/4

ෙකො සක් ිමි කර ගන්නා
අතර සැමියා 1/2 ෙකො සක්
ිමි ලනු ඇත.
4. මිය ගිය තැනැත්තා
ෙදහාපියන් ෙහෝ දරුලන්
කිසිෙලක් ෙනොහැති නම්,
ඔහුෙේ ෙසොෙහොයුරා ිමි කර
ගන්නා ෙකො ස ෙහන් භාගයක්
ෙසොෙහොයුරිය ිමි ලනු ඇත.
5. පිරිමිෙයක් පවුෙල්
සාහාජිකයන් මූලයහය
හාර්ගෙයන් සහය දක්ලන
ෙහ්නුරෙලන් පිරිමිෙයකු
ලැෙබන ෙකො ස

කාන්තාලකෙේ ෙනො ස ෙහන්
ෙදගුණයක් ෙේ.
ඉස්ලාහෙම කාන්තාලක
මූලයහය ලගකීහක් නැති අතර,
පවුෙල් ආර්ථික ලගකීහ උසුලන
ක යුුර පිරිමින් හත පැලරී ඇත.
කාන්තාලක් විලාහ වීහ ෙපර
ඇයෙේ යැපීම්, ඇඳුම් පැලඳුම්
ලැනි සියලු අලශයතා සැපයීහ
සහ ෙලනත් මුලයහය අලශයතා
ගැන ලග බලා ගැනීහ ඇයෙේ
පියා ෙහෝ සෙහෝදරයන්
පලරා තිෙබ්. කාන්තාලක්
විලාහ වූ පසු ල ඇයෙේ
අලශයතා සියල්ල ඉටු කිරීහ
ඇෙේ සැමියා ෙහෝ පුතාෙේ

ලගකීහ බල ඉස්ලාම් පලසයි.
තහ පවුෙල් අලශයතාලන්
සියල්ල ඉෂ් කිරීහ පිණිස
මූලයහය ලගකීහ පිරිමියා හත
ඉස්ලාම් පලරයි. ෙහහ ලගකීහ
ඉටු කිරීහ සඳහා පිරිමින්
ෙකො ස් ෙදකක් පිරිනහනු
ලබන බල සළකන්න.
නිදසුනක් ලශෙයන් රුපියල් එක්
ලක්ෂ පනස් දහසක් තහ පුතා
හා දියණිය ඉතිරි කර තබා
මිනිෙසක් මිය යන බල සිතමු.
එහ මුදලින් පුතා රුපියල් එක්
ලක්ෂයක් ිමි ලන අතර,
දියණය රුපියල් පනස් දහසක්
ිමි ලනු ඇත. පුතා ිමි වු

රුපියල් එක් ලක්ෂයකින් තහ
නැගණිය ඇුරළු පවුෙල් සියලු
ෙදනා සඳහා වියදම් කරන්න
සිදු ලනු ඇත. ෙම් සඳහා ඔහු
රුපියල් අසු දහසක් පහණ
වියදම් කරන්න සිදු වුලෙහොත්
ඔහු ඉතිරි ලන්ෙන් රුපියල්
විසිදහසක් පහණි. ෙකෙස්
ෙලතත් රුපියල් පනස් දහසක්
උරුහයක් ලශෙයන් ලබන
දියණියක් එහ මුදලින් කිසිෙලකු
සඳහා රුපියලයක් වුලද වියදම්
කිරීහ අලශය නැත. තහා
ලැබුණු උරුහය වියදම් ෙනොකර
ඇය සම්පූර්ණෙයන් රඳලා
ගතෙහොත්, කිසිෙලකු කිසිලක්

පැලසිය ෙනොහැක. ෙහහ
තත්ත්ලය හත ඔබ ෙතෝරා
ගන්ෙන් කුහන ෙකො සද?
රුපියල් ලක්ෂයකින් ඉතිරි ලන
රුපියල් විසි දහසද නැතෙහොත්
සම්පූර්ණ මුදල ලන පනස්
දහසේ?
15. වල් කුර්ආන් රේව වැකි
ද?
ප්රේනය අල් කුර්ආන් ෙේල
ලාකය බල ඔබ ඔප්පු කරන්ෙන්
ෙකෙස්ද?
පිළිුරර

ෙහි පිළිුරර සකස් කර අලසන්
වී, වි ාර කර අලසන් වු පසු
ඇුරළු කරනු ලැෙේ.
16. ආහිඃො රහවත්
මේරයන් ෙසු ජීවිතය.
ප්රේනය හරණෙයන් පසු
ජීවිතයක් තිෙබන බල ඔබ
ඔප්පු කර ෙපන්විය හැකිද?
පිළිුරර
1. හරණෙයන් පසු ජීවිතය යනු
අන්ධ විේලාසයක් ෙනොෙේ
විදයාල පිළිබඳ දැනුහ සහ තර්ක
ශාස්ත්රය ඉෙගන ගත් කිසියම්
ෙකෙනක් හරණෙයන් පසු

ජීවිතයක් තිෙබන බල විේලාස
කරන්ෙන් ෙකෙස් දැයි ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් හවිතය පත් ෙලති.
එලැනි විේලාසය සිත
ෙකෙනක් අන්ධ විේලාසය
පසුපස හඹා යන බල ඇතැම්
ජනතාල පලසති.
එෙහත් හරණෙයන් පසු ජීවිතය
පිළිබඳ ල විහ්නලාසය කරන්නන්
යුක්ති සහගත ල තර්ක
කරන්නන් බල හහ විේලාස
කරමි.
2. හරණෙයන් පසු ජීවිතය
යුක්ති සහගත කථාලකි.

ෙම් පිළිබඳ ල විදයනුකූල ල
සනාථ කරන දහසක ත් අධික
අල් කුර්ආන් ලැකි තිබන බල
සලකන්න. කුර්ආනෙම සඳහන්
සතය කරුණු ෙබොෙහෝහයක්
ෙසොයා ගනු ලැබුෙේ විදයා
පිළිබඳ ල දැනුහ ලර්ධනය වු පසු
ගිය ශත ලර්ෂ කිිපයක් ුරළ දී
බල අපි අහතක කළ ෙනොයුුරය.
එෙහත් අල් කුර්ආනෙම දක්න
තිෙබන සතයය ෙතොරුරරු
සනාථ කළ හැකි තරහ
විදයාල තලහත් දියුණු වී නැත.
අල් කුර්ආනෙම තිෙබන
ලාකයයන් අතරින් 80%හ
විදයනුකූල ල නිලැරදි බල

100%හ සනාථ වී අලසාන බල
සිතමු. එනම් ඉතිරි වී තිෙබන
20% ක කරුණු පිළිබඳ ල ඒලා
ලැරදි ද නැතෙහොත් නිලැරදි
ද යැයි කිසිදු විෙේ නයක්
කිරීහ විදයාල ෙනොහැකි
ලන්ෙන්, විදයාල තලහත් එහ
තත්ත්ලය දියුණු වී ෙනොහැති
ෙහ්නුරෙලනි. අප සුර ඉතාහත්
සීමිත දැනුහ උපෙයෝගි කර
ෙගන ඉතිරි 20% ෙකො සින් එක්
ලාකයය ෙහෝ ලාකයෙයන්
ෙකො සක් වූලද ලැරදි බල
ප්රකාශ කළ ෙනොහැක. ෙහය
එකඟ ල අල් කුර්ආනෙම 80%ක්
නිලැරදි නම්, එි ඉතිරි 20%

ෙකො ස ද නිලැරදි බල
තර්කනුකූල ල පිළි ගත යුුර ල
තිෙබ්. හරණෙයන් පසු
ජිවිතයක් තිෙබන බල ප්රකාශ
කරන ලාකය ෙහහ ඉතිරි 20%
ෙකො ස අයත් ලන අතර,
ඒලාද නිලැරදි බල පැලසීහ
යුක්ති සහගත ක්රියාලක් බල
හහ සලකමි.
3. හරණෙයන් පසු ජීවිතය යන
සංකල්පය ෙනොහැති ල සාහය
සහ හානල සාරධර්හ පිළිබඳ
සංකල්ප ලලින් කිසිදු ලලක්
නැත.

ෙසොරකම් කිරීහ යහපත්
ක්රියාලක්ද නැතෙහත් අයහපත්
ක්රියාලක්ද? සාහානය බුේධිය
සිත ඕනෑහ ෙකෙනක් එය
අයහපත් ක්රියාලක් බල පලසයි.
හරණෙයන් පසු ජීවිතය ගැන
විේලාසයක් ෙනොහැති
ෙකෙනක්, ෙසොරකම් කිරීහ පාප
ක්රියාලක් බල සහාජෙම
ශක්තිහත් හා පාතාල ෙලෝකය
සහඟ සම්බන්ධකම් පලත් ලන
ෙකෙනකු පහදා ෙදන්ෙන්
ෙකෙස්ද?
හහ ෙලෝක ප්රක භයානක
අපරාධකරුෙලක් යැයි
ෙහොෙහොතක සිතමු. ඒ සහඟ

හහ බුේධිහත් හා ප්රාෙයෝගික ල
ක්රියා කරන ෙකෙනකි.
ෙසොරකම් කිරීෙම්
හාර්ගෙයන් සුෙඛ්ෝපෙභෝගී
ජීවිතයක් ෙගලන්න හ හැකි
ලන බැවින් ෙසොරකම් කිරීහ යහ
ක්රියාලක් බල හහ තර්ක කරමි.
හෙේ ෙම් හතය එකඟ ල
ෙසොරකම් කිරීහ හ ලාසිදායක
ක්රියාලකි.
ෙසොරකහ භාජන වූ
තැනැත්තා අසීමිත කරදර ලල
මුහුණ ෙදයි.
ෙසොරකහ භාජන වූ පුේගලයා
විවිධ ප්රේනලල මුහුණ

ෙදන්න සිදු ලන බල ඇතැම්
අය පැලසිය හැක. ෙසොරකහ
භාජන වීහ, එහ තැනැත්තා
අයහපතක් බල හහ එකඟ
ෙලමි. එෙහත් එහ ක්රියාල හ
ලාසිදායක එකක් බල හහ දනිමි.
රුපියල් ලක්ෂයක් හහ
ෙසොරකම් කෙේ නම්, තරු පෙහ්න
ෙහෝ ලයක ෙහොඳ ආහාරයක්
ගැනීහ හ හැකි ලනු ඇත.
ඔෙබන් ද තලත් ෙකෙනක්
ෙසොරකම් කළ හැක.
කලදා ෙහෝ දිනයක හා ද
ෙසොරකහක භාජන විය හැකි
බල ඇතැම් අය හ අලලාද

කරති. එෙහත් කිසිෙලකු
හෙගන් ෙසොරකම් කළ
ෙනොහැක. හන්ද හහ බලගුර
සාහසිකෙයකි. තලද හෙේ
ආරක්ෂාල සඳහා සිය ගණන්
ආරක්ෂක භ යින් හා ල ා
සිටිති. ඕනෑහ ෙකෙනකුෙගන්
ෙසොරකම් කරීහ හ හැකියාල
තිෙබන අතර, කිසිෙලකු
හෙගන් ෙසොරකම් කළ
ෙනොහැක. ෙසොරකම් කිරීහ
අලදානම් සිත රැකියාලක් බල
සාහානය මිනිෙසක් සිතිය හැකි
නමුත්, හා ලැනි බලගුර
ෙකෙනකු එලැනි අනුරරු
කිසිලක් නැත.

ෙපොලීසිය ඔබ ල අත් අ ංගුල
ගත හැක
ෙකෙනක් ෙසොරකම් කළෙහොත්
ඔහු ල ෙපොලීසිය විසින් අත්
අ ංගුල ගන්නා බල සහාජෙම
ඇතැම් පිරිස පලසති.
ෙපොලීසිය පලා හහ අල්ලස්
ෙදන බැවින් අෙප් ෙපොලීසිය කිසි
විෙ ක හා අත්අ ංගුල
ගන්ෙන් නැත. එපහණක් ෙනොල
හැති ඇහතිලරුන් පලා හෙේ
මුදල ය ත් ෙලති. සාහානය
මිනිෙසක් ෙසොරකම් කෙේ නම්
ඔහු නීතිෙම රැහැන හසු ලන
ෙහයින් ඔහු ෙසොරකම් කිරීහ
අයහපත් ලන නමුත් හහ

අසාහානය බලපුළුලම්කාරකහ
සිත සහාජෙම ප්රබල
පුේගෙලකි.
ෙහෙස් තිබියදී, ෙසොරකම් කිරීහ
අයහපත් බල ෙහෝ හහ එය
නලත්ලා දැමිය යුත්ෙත් ඇයි දැයි
පිළි ගත හැකි එක ෙහ්නුරලක්
හ ෙපන්ලන්න.
ෙහය මුදල් උපයන ඉතාහත්
පහසු හාර්ගය ෙේ.
ෙහය මුදල් උපයන පහසු
හාර්ගය ලන අතර එය හහන්සි
වී උපයා ගත් මුදල් ෙනොලන බල
ඇතැම් අය පැලසිය හැක.
ෙසොරකම් හගින් පහසුෙලන්

මුදල් උපයන්න හැකි බල හහ
සම්පූර්ණෙයන් එකඟ ෙලමි.
ෙහහ හාර්ගය හහ ෙතෝරා
ගන්න ෙහය ප්රධාන ෙහ්නුරලකි.
ෙකෙනකු පහසු හාර්ගෙයන්
මුදල් උපයන්න ෙහෝ හහන්සි
වී මුදල් උපයන්න හැකි හාර්ග
ෙදකක් තිෙබ් නම් යුක්ති
සහගතල කල්පනා කරන
ඕනෑහ ෙකෙනක් ෙතෝරා
ගන්ෙන් පහසු හාර්ගය ෙේ.
ෙසොරකහ හනුෂය ලර්ගයා
එෙරි ල කරන ක්රියාලකි
එය හනුෂය ලර්ගයා එෙරි ල
කරන ක්රියාලක් බලද, මිනිසා

ෙසසු ජනයා සැලකිලි දැන් විය
යුුර බලද ඇතැම් අය පැලසිය
හැක. හනුෂයත්ලය යන ෙහහ
නීතිෙම කර්තෘලරයා
කලෙරක්ද? හහ ෙම් නීතිය
අනුගහනය කළ යුත්ෙත් කුහක්
නිසාද? යනුෙලන් ෙහහ
තර්කය එෙරි ල හහ නගන
ප්රේනය ෙේ.
ෙසොරකම් කිරීහ
ආත්හාර්ථකාමි ක්රියාලකි
ෙසොරකම් කිරීහ
ආත්හාර්ථකාමි ක්රියාලක් බල
ඇතැම් අය පැලසිය හැක. එය
සැබෑ බල හහ පිළිගනිමි,

එෙහත් හහ ආත්හාර්ථකාමි
ෙනොවිය යුුර ලන්ෙන් කුහක්
නිසාද? ෙම් හාර්ගෙයන් හ
ජීවිතෙම සුරටුවිය හැක.
1. ෙසොරකම් කිරීහ අයහපත්
ක්රියාලක් බල කිසිදු
තර්කානුකූල ෙහ්නුරලක්
ෙනොහැත
ෙම් ෙහ්නුරෙලන් ෙසොරකම් කිරීහ
අයහපත් ක්රියාලක් යැයි ඔප්පු
කිරීහ සඳහා කරන සියලු
උත්සාහයක්හ නිේලලය.
ෙහලැනි තර්ක හගින් සාහානය
කු ා ෙසොෙරකුෙේ සිත ෙලනස්
කළ හැකි නමුත්, හා ලැනි

ශක්තිහත් හා බලගුර
අපරාධකරුෙලකු ෙම්ලායින්
කිසිදු ලලක් නැත.
සාධාරණත්ලය සහ තර්ක
ශාස්ත්රය පදනම් කර ගත්
ෙහලැනි ලාද ලලින් හා ුරළ කිසිදු
ෙලනසක් සිදු කළ ෙනොහැක.
ෙම් ෙහ්නුරන් නිසා ෙලොෙේ
ෙහතරම් විශාල සංඛ්යාත
අපරාධ කරුලන් ජීලත් වීහ
පුදුහය කරුණක් ෙනොෙේ.
එෙහන්හ, ස්ත්රී දූෂණ, ලං ා
කිරීහ ලැනි හහා පාපයන් හා
ලැනි හහා අපරාධකරුෙලක් සිදු
කිරීහ ලරදක් ෙනොලන බල
තර්ක කළ හැක. කුහන ආකාර

ෙලස තර්ක කළත් ෙම්ලා
අයහපත් බල පලසන හෙේ
ස්ථාලරය කිසිෙස්ත් ෙලනස්
කිරීහ අලශයතාලක් නැත.
2. ශක්තිහත් හා බලගුර
අපරාධකරුෙලකුෙේ ක්රියා
හාර්ගය ලැරදි බල ඔප්පු කිරීහ
මුස්ලිම්රලෙයකු හැකි ෙේ.
අප ෙදෙදනාෙේ භූමිකාල හාරු
කර ගනිමු. ඔබ ෙලෝකෙම
ඉතාහත් ශක්තිහත් හා
සහාජෙම බලගුර
අපරාධකරුෙලක් යැයි සිතමු.
ෙපොලීසිය හා හැති
ඇහතිලරුන් ඔබ මුදල් ෙගලා

ඔබ පක්ෂ ල හරලා ෙගන
ඇත. ඔබ ල ආරක්ෂා කරනු
පිණිස හැරලර හමුදාලක් හ
සිටියි. මුස්ලිම්ලරෙයකු ලන හහ
ෙසොරකම් කිරීහ, ස්ත්රී දූෂණය,
ලං ාල ලැනි ක්රියාලන් සියල්ල
අයහපත් හා පාපතර ක්රියාලන්
බල ඔප්පු කරන්ෙනමි.
ෙසොරකම් කිරීහ අයහපත්
ක්රියාලක් බල ඉහත සඳහන්
තර්ක සියල්ල හහ ඉදිරිපත්
කළත්, අපරාධ කරුලා ෙපර
සඳහන් ආකාරෙයන්හ ප්රති ාර
දක්ය.

ෙකෙනක් සහාජෙම බලගුර
අපරාධකරුෙලකු ලශෙයන්
සිටින ුරරු පහණක් ඔහු
තර්කානුකූල ල පිළිුරර ෙදන
බලද ඔහු ඉදිරිපත් කරන සියලු
ලාද සැබෑ ලන බලද හහ
පිළිගනිමි.
3. සෑහ මිනිෙසකුහ යුක්තිය
අෙප්ක්ෂා කරයි
සෑහ මිනිෙසකුහ යුක්තිය ප්රිය
කරයි. ඔහු අන් අය යුක්තිය
ප්රිය ෙනොකළත්, තහා යුක්තිය
ලැබිය යුුර බල ඔහු අෙප්ක්ෂා
කරයි. ඇතැම් මිනිසුන් බලය හා
තනුරරු හගින් හත් වී, අන්

අය ෙේදනා නගති. ෙකෙස්
ෙලතත්, ෙම් මිනිසුන් ඔවුන් හ
අයුක්තියක් සිදු වුෙම නම් එය
එෙරි හඬ නගති. ෙහහ
ජනතා පිරිස අන් අයෙේ
ෙේදනාල අලෙබෝධ කර
ගැනීහ අසහත් වීහ ෙහ්නුරල
ඔවුන් බලය හා ධනය ෙදවියන්
ෙලස පුද පූජා කිරීහය. බලය හා
ධනය නිසා අන් අය ෙකෙරි
අයුක්තිය පනලන්න ඔවුන්
අනුහත ලැෙබන අතර, අන් අය
ඔවුන එෙලස අයුක්තියක් සිදු
කිරීහ ඉ ෙනොෙදති.

4. ෙදවියන් ලහන්ෙස් හහත්
ශක්ති සම්පන්න හා යුක්ති
සහගතය.
මුස්ලිම්ලරෙයකු ලශෙයන්
අල්ලාහ්නෙේ පැලැත්හ පිළිබඳ ල,
එහ අපරාධකරු පහදා දීහ
හ හැකි ලනු ඇත. අල්ලාහ්න
ඔබ හා හ ල ා අධි
බලසම්පන්න ෙකෙනක් ලන
අතර ඉතාහත් යුක්ති සහගත
ෙේ. ෙම් බල අල්ලාහ්න
කුර්ආනෙම ෙහෙස් පලසයි.
ِإ َّن اللَّـهَ ًَل يَ أ
سنَةا
َ ظ ِل ُم ِمثأقَا َل ذَ َّرةٍ ۚ َو ِإن ت َكُ َح
﴾٤٠﴿ ت ِمن لَّدُ أنهُ أ َ أج ارا َع ِظي اما
ِ ضا ِع أف َها َويُؤأ
َ ُي

“සැබැවින්හ අල්ලාහ්න අණුලක
තරහක් වුල ද අපරාධයක් සිදු
ෙනොකරයි. එය යම් යහපතක්
වූෙම නම් එය ඔහු(අල්ලාහ්න)
ප්රගුණ කරයි. තලද ඔහු ෙලතින්
අතිහහත් ප්රතිලල ඔහු
පිරිනහයි.” සූරා අන් නිසා 4:
ලාකය 40.
5. අල්ලාහ්න හ දඬුලම්
ෙනොෙදන්ෙන් කුහක් නිසාද?
තර්කානුකූල ල හා විදයාත්හක
ල කථා කිරිහ දක්ෂ අපරාධ
කරුලා කුර්ආන් ලාකයයන්ි
අ ංගු විවිධ විදයනුකූල සාධක
ුරළින් ෙදවි ෙකෙනක් සිටින බල

අලසානෙම පිළිගනී. ෙදවියන්
ලහන්ෙස් ෙහතරම් බලගුර හා
සාධාරණ නම්, ඔහු දඬුලම්
ෙනොෙදන්ෙන් කුහක් නිසා දැයි
ඔහු අලසානෙම ලාද කරයි.
6. අසාධාරණකම් කරන
ජනතාල දඬුලම් ලැබිය යුුරයි.
ධනය ෙහෝ සහාජෙම තත්ත්ලය
ලැනි ෙේදෙයන් ෙතොර ල
අයුක්තිය ලක් වූ සෑහ
ෙකෙනක්හ එහ අපරාධකරු
දඬුලම් ලැබිය යුුර බල පලසති.
ෙසොෙරක් ෙහෝ ස්ත්රී දූෂකෙයක්
නිසි පා ම් ලැබිය යුුර බල සෑහ
සාහානය පුරලැසිෙයකුහ ඉල්ලා

සිටිති. රෙට් නීති රැහැන හසු
වු ෙබොෙහෝ අපරාධකරුලන්
දඬුලම් ලබන නමුත් තලත්
විශාල සංඛ්යාලක් නිදැල්ෙල්
සැරිසරති. ෙහලැනි
අපරාධකරුලන් තහන් අනිසි
ෙලස උපයා ගත් මුදලින්
සුෙඛ්ෝපෙභෝගි ජීවිතෙම
සුරටින් නිරත ෙලති. අයුක්ති
හාර්ගෙයන් මුදල් උපයන
බලගුර අපරාධකරුෙලකු
ඔහු ල ා ශක්තිහත් හා
බලලත් පුේගලෙයකු විසින්
අයුක්තියක් සිදු කර ලැබුෙන්
නම්, අයුක්තිය ලක් වූ
අපරාධකරුලා පලා තහා

අයුක්තිය සිදු කළ තැනැත්තා
දඬුලම් ලැබිය යුුර බල ඉල්ලා
සිටියි.
7. හරණෙයන් හුර ජීවිතය
සඳහා ෙහෙලොල
ජීවිතය පරීක්ෂණයකි.
හරණෙයන් පසු ලැෙබන ජීවිතය
සඳහා ෙහෙලොල ජීවිතය
පරීක්ෂණයක් බල අල්
කුර්ආනය පලසයි.
س ُن
َ الَّذِي َخلَقَ أال َم أو
َ ت َو أال َحيَاة َ ِليَ أبلُ َو ُك أم أَيُّ ُك أم أ َ أح
ُ َع َم اَل ۚ َو ُه َو أالعَ ِز
﴾٢﴿ ور
ُ ُيز أالغَف
“නුඹලා අුරරින් කලෙරකු
ක්රියාෙේ උුරම් ද යන්න

පිරික්සනු පිණිස, ඔහු හරණය
හා ජීවිතය නිර්හාණය කෙේය.
තලද ඔහු අති
බලසම්පන්නය.අති
ක්ෂහාශීලීය.” අල් කුර්ආන් සූරා
අල් මුල්ක් 67: ලාකය 2
ور ُك أم يَ أو َم
ِ ُك ُّل نَ أف ٍس ذَائِقَةُ أال َم أو
َ ت َو ِإنَّ َما ت ُ َوفَّ أونَ أ ُ ُج
ار َوأ ُ أد ِخ َل أال َجنَّةَ فَقَ أد
ِ َّأال ِقيَا َم ِة فَ َم أن ُز أح ِز َح َع ِن الن
)3-185( ور
ُ فَازَ َو َما أال َحيَاة ُ الدُّ أنيَا ِإ ًَّل َمتَا
ِ ع أالغُ ُر
“සෑහ ආත්හයක් හ හරණෙම
රසය විඳින්ෙන්ය. නුඹලා
නුඹලාෙේ ප්රතිලල පූර්ණ ල
පිරිනහනු ලබනුෙම හළවුන්
ෙකෙරන් නැගිටුලනු ලබන
දිනෙයි ය. එවි කලෙරක්

(නිරා)ගින්ෙනන් දුරස් කරනු
ලැබ (ස්ලර්ග) උයන ඇුරළත්
කරනු ලැබුෙේ ද සැබැවින් හ
ඔහු ජයරහණය කෙේය. තල ද
ෙහෙලොල ජීවිතය රල ාලන හුදු
භුක්ති විඳීහක් මිස නැත.” සූරා
ආල ඉම්රාන් 3:ලාකය 185
හළවුන් ෙකෙරන් නැගිටින
දිනෙම අලසාන විනිේ ය ෙදනු
ලබනු ඇත. මිනිෙසක් හරණය
ලක් වුලායින් පසු ල, විශාල
ජනරැල්ල සහඟ නැගිටුලනු
දිනෙම යළි ප්රණය ෙදනු ලැබ
නැගි ලනු ඇත. ෙකෙනක්
ෙහෙලොල ජීවිතෙමහ ඔහු
නියමිත දඬුලමින් ෙකො සක්

ෙදනු ලබනු ඇත. අලසාන
තිළිණය සහ දඬුලහ ෙහහ යළි
නැගිටින දිනෙම ෙදනු ලබයි.
ෙසොරුන් හා ස්ත්රී දූෂකයින්
ඇතැම්වි ෙහෙලොල ජීවිතෙම
දඬුලම් ෙදනු ෙනොලැෙබන
නමුත්, හරණෙයන් පසු
පැමිෙණන විනිේ ය දිනෙම
ඔහු කළ සියලු ලරද ලල ඔහු
සැබැවින්හ පිළිුරර දිය යුුර
අතර, එදින අල්ලාහ්න විසින්
දඬුලම් පනලනු ලබන්ෙනෝය.
9. ිට්ලර් ලැනි
අපරාධකරුෙලකු මිනිස්
අධිකරණය විසින් දිය හැකි
උපරිහ දඬුලහ කුහක් ද?

ිට්ලර් තහ බිිසුනු පාලනය
ය ෙත් යුෙදේලරුන් මිලියන
හයක් පුලුස්සා ඝාතනය කරනු
ලැබීය. ෙහහ සාපරාධය සඳහා
යුක්තිෙම නාහෙයන් මිනිස්
අධිකරණය හගින් ිට්ලර් දිය
හැකි උපරිහ දඬුලහ කුහක්ද?
ිට්ලර් ද එල්ලුම් ගස නියහ
කර දඬුලම් ලැබිය හැක. ෙහහ
දඬුලහ එක් යුෙදේ ජාතිකෙයකු
ඝාතනය කිරිෙම් ලරද ෙදන
දඬුලහ ෙේ. එෙස් නම්, ඉතිරි
මිලියන පන් ලක්ෂ නල සීය අනු
නල යුෙදේ ලරුන්ෙේ ඝාතනය
සඳහා ෙදන දඬුලහ කුහක් විය
යුුරද?

10. ිට්ලර්ල මිලියන හය සීය
ලරක් නිරා ගින්ෙන්
පුලුස්සන්න අල්ලාහ්න හැකිය.
අල් කුර්ආනෙම අල්ලාහ්න ෙහෙස්
අලලාද කරයි.
َارا ُكلَّ َما
ف نُ أ
ص ِلي ِه أم ن ا
َ ِإ َّن الَّذِينَ َكفَ ُروا ِبآيَاتِنَا
َ س أو
َض َج أ
ت ُجلُودُ ُه أم بَد أَّلنَا ُه أم ُجلُوداا َغي َأرهَا ِليَذُوقُوا
ِ ن
اب ِإ َّن هللاَ َكانَ َع ِز ا
)٥٦( يزا َح ِكي اما
َ َأالعَذ
“සැබැවින්හ අපෙේ ලදන්
ප්රතික්ෙෂ්ප කළවුන් ලන ඔවුන්
ල අපි හුර ගින්න ඇුරළත්
කරන්ෙනමු. ඔවුන්ෙේ හම්
(ගින්ෙනන්) පිලිස්සුනු සෑහ
වි කහ ඔවුන් දඬුලහ විඳිනු
පිණිස ඒ හැර අපි ඔවුන

(ෙලනත්) හම් හාරු කර
ෙදන්ෙනමු. සැබැවින්හ අල්ලාහ්න
සර්ල බලධාරී, සර්ල ප්රඥාලන්ත
විය.” අල් කුර්ආන් සූරා අන්
නිසා 4:ලාකය 56.
අල්ලාහ්න කැහති නම් ිට්ලර්
ලැනි අපරාධකරුෙලකු
හරණෙයන් පසු ජිවිතෙම අපාය
ගින්ෙන් මිලියන හය ලක්ෂ
ලාරයක් පුලුස්සන්න හැකි ය.
11. හරණින් පසු ජිවිත
සංකල්පය ෙනොහැතිනම් හානල
සාරධර්හය ෙහෝ ෙහොඳ හා
නරක යන සංකල්ප කිසිලක්
නැත.

ෙහය එකඟ ල, හරණෙයන්
පසු ජීවිතය පිළිබඳ ල
ෙකෙනකු අලෙබෝධ කර
ෙනොදී, සහාජෙම අයුක්තිය සිදු
කරන ෙකෙනකු හානල
සාරධර්හෙම ලටිනාකහ ෙහෝ
ෙහොඳ හා නරක ක්රියාලන්
පිළිබඳ විස්තර කිරීෙහන් කිසිදු
ලලක් නැත. එහ අපරාධකරුලා
සහාජෙම බලගුර හා බලලත්
ෙකෙනක් ල සිටිෙම නම්
ෙහෙලස පහදා දීෙම් කාර්යය
තලත් අපහසු ලන බල පිළිගත
යුුරය.

17. මුස්ලිම්වරුන් නිකාය
වශරයන් රබදී ිනටින්රන්
කුමන රේතුවක් නිසා ද?
ප්රේනය මුස්ලිම්ලරු සියලු
ෙදනාහ අල් කුර්ආනය
අනුගහනය කරන වි ,
ඔවුනතර විවිධ නිකාය හා
විවිධ හත පදනම් කර ගත්
ෙහතරම් ක්ඩ යම් පලතින්ෙන්
ෙකෙස්ද?
පිළිුරර
1. මුස්ලිම්ලරුන් සහගි විය
යුුරය.

මුස්ලිම්ලරුන් අද ෙේද බින්න වී
විවිධ ක්ඩ යම් ලශෙයන් ෙලන්
වී සිටිනා බල සතයයකි. ෙහලැනි
ෙේද කිසිලක් ඉස්ලාම්
අනුහත ෙනොකළ බල
කනගාටුෙලන් ෙහෝ පැලසිය
යුුරය. තහ අනුගාමිකයන් අතර
සහගිය ලර්ධනය විය යුුර යැයි
ඉස්ලාම් විේලාස කරයි.
تَفَ َّرقُوا َوا أذ ُك ُروا نِ أع َمةَ هللاِ َعلَ أي ُك أم ِإ أذ ُك أنت ُ أم أ َ أعدَا اء
අල් කුර්ආනය ෙහෙලස ප්රකාශ
කරයි. “නුඹලා සියල්ල
අල්ලාහ්නෙේ රැහැන තදින්
රහණය කර ගනු. තලද නුඹලා

ෙලන් ල ෙනොයනු.” සූරා ආල
ඉම්රාන් 3:ලාකය 103.
අල්ලාහ්නෙේ රැහැන යනුෙලන්
ෙහි සඳහන් ලන්ෙන් කුහක් ද?
එය අල් කුර්ආනය යි.
මුස්ලිම්ලරුන් සියලු ෙදනාහ
තදින් රහණය කළ යුුර රැහැන
ශුේධ වූ අල් කුර්ආනය යි. ෙම්
පිළිබඳ ල ෙදලරක් තදින්
අලධාරණය කරන ලදී. තදින්
රහණය කර ගන්නා ෙලස
උපෙදස් ෙදන ෙහහ ලාකය
“නුඹලා ෙලන් ල ෙනොයනු”
යනුෙලන් ද නිෙයෝග කරයි.
سو َل
ُ الر
َّ يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا أ َ ِطيعُوا هللاَ َوأَ ِطيعُوا

“විේලාස කළවුනි! නුඹලා
අල්ලාහ්න අලනත ලනු.
එෙහන්හ රසූල්ලරයා ද
අලනත ලනු.” සූරා අන් නිසා 4:
ලාකය 59.
ෙහය එකග ල මුස්ලිම්ලරු
අල්ලාහ්නෙේ රන්ථය සහ
පිළිගත් හදීස් ලදන් අනුගහනය
කළ යුුර අතර, ඔවුනතර ෙේද
වී ෙලන් විය ෙනොයුුර බල
නිෙයෝග කරයි.
2. නිකාය ෙහෝ ක්ඩ යම්
ලශෙයන් ෙබදීහ ඉස්ලාම්
තහනම් කරයි.

ෙම් බල අල් කුර්ආන් පලසන්ෙන්
ෙහෙස්ය.
ت ِم أن ُه أم ِفي
َ ِإ َّن الَّذِينَ فَ َّرقُوا دِينَ ُه أم َو َكانُوا ِشيَعاا لَ أس
َّللا ث ُ َّم يُنَ ِبِّئ ُ ُه أم ِب َما َكانُوا
َ
ِ َّ ش أيءٍ ِإنَّ َما أ َ أم ُر ُه أم ِإلَى
)١٥٩( َيَ أفعَلُون
“සැබැවින්හ තහ දහහ ෙබදා
ෙලන් ෙකො ක්ඩ ායම්
ලශෙයන් පත් වූලන් ඔවුන්
අුරරින් නුඹ කිසිදු විෂයයක
ෙනොලන්ෙනිය. සැබැවින්හ
ඔවුන්ෙේ විෂය සියල්ල අල්ලාහ්න
ෙලතය. පසු ල ඔවුන් කරමින්
සිටි දෑ පිළිබඳ ල ඔහු ඔවුන
දන්ලයි.” අල් කුර්ආන් සූරා අල්
අනාම් 6: ලාකය 159.

ෙහහ ලාකය හගින් තහ දහහ
විවිධ නිකාය හා ක්ඩ ායම්
ලශෙයන් ක ා ෙලන්
කරන්නන්ෙගන් ඉලත් වී සිටිය
යුුර බල අල් කුර්ආන් අලලාද
කරයි.
ෙහලැනි පැහැදිලි නිෙයෝග තිබිය
දී මුස්ලිම්ලරෙයකුෙගන් “නුඹ
කලෙරක් දැ?” යි විහසන වි අපි
ෙපොදුෙේ සලන් ෙදන පිළිුරරු
ලන්ෙන් “හහ සුන්නි ලරෙයකි”
ෙහෝ “හහ ෂිආ ලරෙයකි”
යනුෙලන් ය. ඇතැමුන් තහන්
ෂාෆි ෙහෝ හනෆි ෙහෝ හාලිකි
ෙහෝ හම්බලි යනුෙලන් පිළිුරර
ෙදති. ඉන්දියාෙේ ජනතාල

තහන් දිෙයෝබන්දි ෙහෝ ෙේලවි
යනු පිළිුරර දීහ පුරුදු වී සිටිති.
3. අපෙේ නබි (සල්) ුරහාණන්
මුස්ලිම්ලරෙයකි.
ෙහෙලස පිළිුරර ෙදන
මුස්ලිම්ලරුන්ෙගන් අපි “අපෙේ
ිතලත් නබි (සල්) ුරහාණන්
කලෙරකු දැ? ”යි අපි විහසමු.
එුරහාණන් හනෆි ද නැතෙහොත්
ෂාෆි ද නැතෙහොත් හම්බලි ද,
හාලිකි ද? තහා ෙපර අල්ලාහ්න
විසින් එලනු ලැබු සියලු
නබිලරුන් ෙහන් එුරහාද
මුස්ලිම්ලරෙයකි.

සූරා ආල ඉම්රාන් 3: ලාකය 52
ෙජ්සුස් ලහන්ෙස් මුස්ලිම්
ලරෙයක් බල ප්රකාශ කරයි.
එෙහන්හ සූරා ආල ඉම්රාන් 3:
ලාකය 67 ඉබ්රාිම් (අවල)
යුෙදේ ෙහෝ ක්රිස්ුර බැතිහෙතක්
ෙනොල මුස්ලිම්ලරෙයක් බල
ප්රකාශ කරයි.
4. ඔබ මුස්ලිම් යැයි අල් කුර්ආන්
හඳුන්ලා ෙදයි.
·
ෙකෙනක් “නුඹ කවුෙරක්
ද?” යි ඔෙබන් විහසුලෙහොත්
“හහ හනෆි ෙහෝ ෂාෆි ෙනොල
හහ මුස්ලිම්ලරෙයකි” යැයි
පිළිුරර දිය යුුරය.

َو َم أن أ َ أح َس ُن قَ أو اًل ِ ِّم َّمن دَ َعا ِإلَى اللَّـ ِه َو َع ِم َل
﴾٣٣﴿ َصا ِل احا َوقَا َل ِإنَّنِي ِمنَ أال ُم أس ِل ِمين
َ
“තලද අල්ලාහ්න ෙලත ඇරයුම්
කර, යහකම් කර ‘සැබැවින්හ
හහ (අල්ලාහ්න අලනත ලන)
මුස්ලිම් ලරෙයකි‘ යැයි
පලසන්නා ල ා ප්රකාශෙයන්
ඉතා යහපත් ලන්ෙන්
කලරෙරක් ද? ” සූරා හාමීහ්න
සජදා 41: ලාකය 33.
“හහ ඉස්ලාහෙම (අල්ලාහ්න
අලනත ලන) ෙකෙනකි” යැයි
පලසන ෙලස ෙහහ ලාකය
උපෙදස් ෙදයි. ෙලනත්
ආකාරෙයන් කියන්ෙන්

නම් “හහ මුස්ලිම්ලරෙයකි” යැයි
ප්රකාශ කරන ෙලස කුර්ආන්
උපෙදස් ෙදයි.
·
මුස්ලිම් ෙනොලන විෙේශ
රජලරුන් හා පාලකලරුන්
ඉස්ලාහය ෙලත ඇරයුම් කර
නබි (සල්) ුරහාණන් ලිපි එවුහ.
සෑහ ලිපියකහ සූරා අල ඉම්රාන්
3: ලාකය 64 සඳහන් කර තිබුණි.
)٦٤( َفَقُولُوا ا أش َهدُوا ِبأَنَّا ُم أس ِل ُمون
“සැබැවින් හ අපි අලනත
වූ(මුස්ලිම්)ලරු බල නුඹලා
සාක්ෂි දරනු යැයි පලසනු.” සූරා
ආල ඉම්රාන් 3: ලාකය 64.

5. ඉස්ලාහෙම සියලු
ශාස්ත්රධරයන් ෙගෞරලය
දක්ලනු
ඉහාම් අබු හනිෆා, ඉහාම් ෂාෆි,
ඉහාම් හම්බලි සහ ඉහාම්
හාලිකි (ඔවුන් සියලු ෙදනා
අල්ලාහ්නෙේ කරුණාල
ිමිෙේලා) යන සියලු ආගමික
ශාස්ත්රධරයින් අපි ෙගෞරල
දැක්විය යුුරය. ෙම් පිරිස උුරම්
ආගමික විේලුරන් ලන අතර
අල්ලාහ්න ඔවුන් නිසි තයාග
ලබා ෙදත්ලා. මුස්ලිම්ලරෙයක්
ඉහාම් ෂාෆි ෙහෝ ඉහාම්
හනෆිෙේ ගෙේෂණය ෙහෝ
හතය සම්බන්ධ ල එකඟ

ලන්ෙන් නම්, කිසිෙලකු විරුේධ
විය ෙනොහැක. එෙහත් “ඔබ
කලෙරක් ද?” යන ප්රේනය
“හහ මුස්ලිම්ලරෙයකි” යනුෙලන්
ඔහුෙගන් පිළිුරර ලබිය යුුරය.
ෙහිදී මුහම්හේ නබි (සල්)
ුරහාණන් අනාලැකි පැලසු බල
සුනන් අබු දාවුේ ි ලාර්තා
කරන ලද අංක 4579 දරණ
“හෙේ සමූහය නිකාය 73ක
බිඳී යනු ඇත.” යන හදිස් ලදන
ඇතැම් පිරිස සදහන් කළ හැක.
මුස්ලිම් සමූහෙම නිකාය ෙහෝ
ක්ඩ ායම් හැත්තෑ ුරනක් බිි
ලන බල ෙහහ හදීසය පලසන

නමුත් මුස්ලිම්ලරුන් නිකාය
ලශෙයන් බිඳී යෑහ ඕනෑකමින්
ක්රියා කළ යුුර බල කිසි තැනක
සඳහන් කර නැත. අල් කුර්ආන්
ලැකි හගින් අල්ලාහ්න අප
නිකාය බිි ෙනොකරන ෙලස
නිෙයෝග කර ඇත. අල්
කුර්ආනය සහ පිළිගත් හදීස්
ලදන් අනුගහනය කර නිකාය
ෙහෝ ක්ඩ ායම් ලශෙයන් බිඳී
ෙනොයන්නන් සතයය හාර්ගෙම
රැඳී සිටිති.
නබි (සල්) ුරහාණන් ෙහෙලස
ලදාළහ. “හාෙේ සමූහය
ෙකො ස් හැත්තෑ ුරනක බිඳී
යන්ෙනෝය. ඔවුන් අතරින් එක්

පිරිසක් හැර අන් සියලු ෙදනාහ
නිරා ගින්ෙන් සිටින්ෙනෝය.”
එවි සහාබාලරුන් “එහ පිරිස
කවුරුන් දැයි” විහසුෙලෝය. එවි
“හා සහ හෙේ සහාබාලරුන්
සිටින පිරිස ෙේ.” යැයි නබි (සල්)
ුරහාණන් පිළිුරර දුන්හ.
මූලාශ්රය තිර්මිදි හදීස් අංක 171.
අල් කුර්ආනය ෙම් හාතෘකාල
පිළිබඳ ල ලාකය කිිපයක්
හගින් “අල්ලාහ්න අලනත ලනු,
ඔහුෙේ දූතයාණන් අලනත
ලනු.” යැයි පලසයි. සැබෑ
මුස්ලිම්ලරෙයක් කීර්තිහත්
කුර්ආනය සහ පිළිගත් හදිස්
ලදන් පහණක් අනුගහනය කළ

යුුරය. ඕනෑහ ආගමික
විේලෙතකුෙේ හත ඒලා අල්
කුර්ආනය සහ පිළිගත් හදීස්
ලදන් ලල එකඟ ලන්ෙන් නම්
පහණක් පිළි ගත හැක.
ඔවුන්ෙේ හත අල් කුර්ආනය
ෙහෝ පිළිගත් හදීස් ලදන් ලල
ප හැණි නම්, එහ විේලුරන්
ෙකතරම් උගත් වුලත්, ඔවුන්ෙේ
එහ හත කිසිවිෙ ක පිළිගනු
ෙනොලැෙබ්.
සෑහ මුස්ලිම්ලරෙයකුහ
අලෙබෝධ සිත ල අල්
කුර්ආනය පාරායනය කර,
සහීහ්න හදීස් ලදන් අනුගහනය
කරන්ෙන් නම්, ඉන්ෂා අල්ලාහ්න

මුස්ලිම්ලරු අතර තිෙබන ලැරදි
හත විසඳා ෙගන අපි සියලු
ෙදනාහ එකහ සහාජයක් බල
පත් විය හැකි ෙේ.
18. ිනයලු ආෙම් යහෙත් රේ
ෙම්ක් උෙන්වන්රන් නම්,
ඉස්ලාමය ෙම්ක්
වනුෙමනය කිරීමට වවශය
ද?
පිළිුරර
1. ඉස්ලාම් සහ අනිකුත් ආගම්
අතර තිෙබන ප්රධාන ෙලනස
කුසල් ක්රියාලන් කරන ෙලස ද
අකුසල් ක්රියාලන්ෙගන් ඉලත්

ලන ෙලස ද සියලු ආගම්
මිනිසා අනුශාසනා කරයි.
එෙහත් ඉස්ලාම් එය ල ා
ෙබොෙහෝ ඉදිරිෙම සිටියි. අපෙේ
පුේලික හා සමූහ ජීවිතෙම
කුසල් ක්රයාලන් කිරීහ සහ
අකුසල් ක්රියාලන්ෙගන් ඉලත්
විහ ඉස්ලාම් ප්රාෙයෝගික ල හඟ
ෙපන්ලයි. මිනිසාෙේ ස්ලභාලය
සහ මිනිස් සහාජෙම
සංකීර්ණතාල පිළිබඳ ල ඉස්ලාම්
විෙේෂ සැලකිලි
දක්ලයි. හැවුම්කරු විසින් එලනු
ලැබු හඟ ෙපන්වීහ ඉස්ලාම් ෙේ.
එබැවින් එය දීන් උල් ෆිත්රා

(මිනිසාෙේ ස්ලභාවික
දහහ) යනුෙලන්ද හැඳින්ෙේ.
2. නිදසුන් ෙසොරකම් කිරීෙහන්
ඉලත් ල සිටින ෙලස ඉස්ලාම්
නිෙයෝග කරන අතර, එෙස්
ඉලත් ලන්ෙන් ෙකෙස්ද යන
ක්රහයද ෙපන්ලයි.
·
ෙසොරකම් කිරීහ ලැළකීෙම්
ක්රහය ඉස්ලාම් ෙපන්ලයි.
ෙසොරකම් කිරීහ පාප කර්හයක්
බල සියලු ආගම් පලසයි. එෙස්
නම් ඉස්ලාම් සහ අෙනකුත්
ආගම් අතර තිෙබන ෙලනස
කුහක්ද? ෙසොරකම් කිරීහ පාප
කර්හයක් යැයි පැලසීහ අහතර

ල, ෙසොරකම් කිරීෙහන් ලැළකී
සිටිහ පිණිස සහාජයක්
ෙගො නැගීෙම් ක්රහෙේදය
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඉස්ලාම්
පහණයි. ෙලනත් ආගම් සහ
ඉස්ලාම් අතර තිෙබන විශාල
ෙලනස ෙහය ෙේ.
·
zසකාත් ක්රහය පනලා
තිෙබන්ෙන් ඉස්ලාම් ි පහණයි.
සහාජෙම දුගී ජනතාල
ලාර්ෂික ෙගවීම් ක්රහය ඉස්ලාම්
අනිලාර්යය කර ඇත. මුස්ලිම්
ෙකෙනකු ෙලත නිසාබ් සීහාල
ඉක්හලා ඉතිරි වී තිෙබන මුදල්
පුහාණය සඳහා 2.5% බදු

ලශෙයන් පදනම් කර ගත් මුදල්
ලර්ෂයක් පාසාහ දුගීන් ෙගවිය
යුුරය. රන් රෑම් 85ක් නිසාබ්
ප්රහාණ බල සැළෙක්. සෑහ
ධනලෙතක්හ තහ සකාත්
ෙකො ස අලංක ල ෙගලන්ෙන්
නම්, දිළිඳුකහ ෙලොෙලන් ුරරන්
කිරීහ අපහසු කාර්යයක්
ෙනොලන බල පැහැදිලිය. ෙහහ
ක්රහෙයන් කුස ගින්න නිසා
ෙලොෙේ කිසිෙලක් මිය යන්ෙන්
නැත.
·
ෙසොරකම් කිරීහ සඳහා අත
කපා හැරීහ

ෙසොරකම් කළ ෙකෙනකුෙේ
අත කපා හරින ෙලස ඉස්ලාම්
අණ කරයි. ෙම් බල කුර්ආන්
ලාකය ෙදස බලමු.
َ ارقَةُ فَا أق
طعُوا أ َ أي ِديَ ُه َما َجزَ ا اء ِب َما
َّ ار ُق َوال
َّ َوال
ِ س
ِ س
َّ َّللا َو
)٣٨( َّللاُ َع ِزيز َح ِكيم
ِ َّ َسبَا نَ َك ااًل ِمن
َ َك
“ෙහොෙරක් ෙහෝ ෙහරක් ඔවුන්
උපයා ගත් දෑ ප්රතිවිපාකයක්
ලශෙයන් අල්ලාහ්නෙගන් වූ
දඬුලහක් ෙලසින් නුඹලා ඔවුන්
ෙදපළෙේ අත් කපා දහනු. තලද
අල්ලාහ්න සර්ල බලධාරීය. සර්ල
ප්රඥාලන්තය.” සූරා අල් හාඉදා
5:ලාකය 38.

එෙහත් ඇතැම් මුස්ලිම් ෙනොලන
පිරිසක් “20ලන ශත ලර්ෂෙම
අත් කපා හරිනලාද? එනිසා
ඉස්ලාම් මිෙල්ේඡ හා අනුකම්පා
නැති ආගහකි” යැයි පැලසිය
හැක.
·
ඉස්ලාමීය නීතිය ක්රියාෙේ
ෙයෙදන වි යහ ප්රතිලල ිමි
ෙේ.
දියුණු වූ ර ලල් අතර ඇහරිකා
එක්සත් ජනපදය ප්රමුඛ්
ස්ථානය ගනී. අලාසනලක
සාපරාධ, ෙසොරකම් හා
හංෙකොල්ල කෑම් ලැනි
අංශයන්ි ප්රධාන ස්ථානය ද

ඇහරිකාල ිමි කර ගනි.
ඉස්ලාමීය නීතිය ඇහරිකාෙේ
ෙයොදලන්ෙන් නම් කුහක්
සිදුෙේදැයි ෙහොෙහොතක
කල්පනා කරමු. සෑහ ධනලත්
ඇහරිකානු ජාතිකෙයකු හ
zසකාත් ෙගලන්න සිදු ෙේ.
අධිකරණය විසින් දඬුලම් ෙදනු
ලැබු සෑහ
අපරාධකරුෙලකුෙේහ දඬුලම්
ලශෙයන් අත කපා හරිනු ලබයි.
ෙහලැනි සහාජයක අපරාධ ලැ
ෙලයි ද, අු  ෙලයි ද, නැතෙහොත්
ෙලනස් ෙනොවී රැඳී පලති ද?
අපරාධ අු  ලන බල නිසැකල
කිල හැක. ෙම්ලා අහතර ල,

ෙසොරකම් කිරීහ අෙප්ක්ෂා
කරන සෑහ ලරදකරුෙලකුහ
අවධර්යහත් ලන බල නම්
නිසැකය.
අද ෙලොෙේ සෑහ ර කහ සිදු ලන
අපරාධ ප්රහාණය ඉතා විශාලය.
ෙසොරුන්ෙේ අත් කපා
හරින්න සිදු වුෙම නම්, දහස්
ගණන් සංඛ්යාලකෙේ අත් කපා
දහන්න සිදු ලන බල නම්
නිසැකය. ෙහිදී ලැදගත්
ලන්ෙන්, ෂරීආ නීතිය
ඇහරිකාෙේ ෙයොද ලන එහ
ෙහොෙහොෙත් පාප ක්රියාලන්
සියල්ල ලහාහ අු  විය හැක.
ෙසොරකම් කරන්න අෙප්ක්ෂා

කරන බහුතර ෙදෙනක් තහ
අලයලන් ආරක්ෂා කර ගනු
පිණිස තහ තීරණය ෙලනස්
කිරීහ සූදානම් ෙලයි. දඬුලම්
ලැබිය හැක යන අලෙබෝධය
නිසාහ බහුතර ෙදෙනක්
අවධර්ය පත්ෙලති.
අලසානෙම ෙසොරකම් කරන
ජනතාලෙේ සංඛ්යාල හීන ලනු
ඇත. ෙම් ෙහ්නුරෙලන් සිමිත
කිිප ෙදෙනකුෙේ අත්
පහණක් කපා හරිනු ලබන
අතර, ඉතිරි බහුතර ජනතාල
සහනෙයන් ජීලත්වීහ
අලස්ථාලක් සකස් ලනු ඇත.

ෙහය එකඟ ල ඉස්ලාමීය
ෂරිආ නීතිය ප්රාෙයෝගික සහ
යහපත් ප්රතිලල ෙගන
ෙදන්ෙන්ය.
3ලන උදාහරණය ස්ත්රී දූෂණය
සහ ස්ත්රී අපරාධය ඉස්ලාම්
තහනම් කරයි. ඉස්ලාහය
ිජාබ් නියහ කර, ස්ත්රී දූෂණ
ලරද හරණ දඬුලහ නියහ
කරයි.
·
ස්ත්රී දූෂණය හා ස්ත්රී
අපරාධ ලළක්ලනු පිණිස
ඉස්ලාම්ි නීති හාර්ග ඇත.
ස්ත්රී දූෂණය හා ස්ත්රී අපරාධ
හහා අපරාධයක් බල සෑහ

ආගහක්හ ප්රකාශ කරයි.
ඉස්ලාම් දහෙම් ස්ථාලරය ද
එෙස්හ ෙේ. එෙස් නම් ඉස්ලාම්
සහ අනිත් ආගම් අතර තිෙබන
ෙලනස කුහක් ද? ඉස්ලාම්
දක්ලන ෙලනස නම්,
කාන්තාලන් ෙගෞරලය
දැක්විය යුුර යැයි ද, ස්ත්රී දූෂණ
හා ස්ත්රී අපරාධය හහා
අපරාධයක් බල ඉස්ලාම් ප්රකාශ
කිරීහ පහණක් ෙනොල එලැනි
සාපරාධය සහාජෙයන් ුරරන්
කිරීහ ප්රාෙයෝගික ක්රියා
හාර්ගයක් ද ඉස්ලාම් නිර්ෙේශ
කරයි.
·

පිරිමින්

ිජාබ්

ඉස්ලාම් දහෙම් ිජාබ් ක්රහයක්
ඇත. අල්ලාහ්නෙේ රන්ථය ලන
අල් කුර්ආනය ිජාබ් නම්
ආලරණය කාන්තාලන්
නිර්ෙේශ කිරීහ ෙපර
ප්රථහෙයන් නිර්ෙේශ කෙේ
පිරිමින් ය. ෙම් බල අල් කුර්ආන්
ප්රකාශ කරන්ෙන් ෙහෙස්ය.
ُ َار ِه أم َويَ أحف
ظوا
ُّ ُقُل ِلِّ أل ُمؤأ ِم ِنينَ يَغ
َ ضوا ِم أن أ َ أب
ِ ص
فُ ُرو َج ُه أم ۚ ٰذَ ِل َك أ َ أز َك ٰى لَ ُه أم ۚ ِإ َّن اللَّـهَ َخ ِبير ِب َما
﴾٣٠﴿ َصنَعُون
يَ أ
“(නබිලරය!) තහන්ෙේ බැල්හ
පහත ෙහළන ෙහන් ද
තහන්ෙේ ලිංගික අලයලන්
ආරක්ෂා කරන ෙහන් ද විේලාස

ලන්ත පිමින් පලසනු. එය
නුඹලා ඉතාහත් පිවිුරරුය.
සැබැවින්හ අල්ලාහ්න නුඹලා
කරන දෑ පිළිබඳ ල
අභිඥානලන්තය.” සූරා අන් නූර්
24: ලාකය 30.
කාන්තාලක් ෙදස ෙනත් ෙයොමු
කර පිරිමිෙයකුෙේ සිත් ුරළ
අයපත් ෙහෝ ලැජ්ජා විරිත
සිුරවිලි හ ගත්ෙත් නම්, ඔහු
ලහාහ ෙනත් පහත ෙහළිය
යුුරය.
·

කාන්තාලන්

ිජාබය

කාන්තාලන් සඳහා ලන
ිජාබය ෙහෙස සඳහන් ෙේ.

ار ِه َّن َويَ أحفَ أ
َوقُل ِلِّ أل ُمؤأ ِمنَا ِ
ظنَ
ت يَ أغ ُ
ضضأنَ ِم أن أ َ أب َ
ص ِ
فُ ُرو َج ُه َّن َو ًَل يُ أبدِينَ ِزينَت َ ُه َّن ِإ ًَّل َما َ
ظ َه َر
ِم أن َها ۚ َو أليَض ِأربأنَ ِب ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَ ٰى ُجيُو ِب ِه َّن ۚ َو ًَل
اء
يُ أبدِينَ ِزينَت َ ُه َّن ِإ ًَّل ِلبُعُولَ ِت ِه َّن أ َ أو آبَا ِئ ِه َّن أ َ أو آبَ ِ
بُعُولَتِ ِه َّن أ َ أو أ َ أبنَائِ ِه َّن أ َ أو أ َ أبنَا ِء بُعُولَتِ ِه َّن أ َ أو ِإ أخ َوانِ ِه َّن
سائِ ِه َّن أ َ أو
أ َ أو بَنِي ِإ أخ َوانِ ِه َّن أ َ أو بَنِي أَخ ََواتِ ِه َّن أ َ أو نِ َ
َما َملَ َك أ
اْل أربَ ِة
ت أ َ أي َمانُ ُه َّن أَ ِو التَّا ِب ِعينَ َغي ِأر أُو ِلي أ ِ
الط أف ِل الَّذِينَ لَ أم يَ أ
الر َجا ِل أ َ ِو ِ ِّ
ظ َه ُروا َعلَ ٰى
ِمنَ ِ ِّ
اء ۚ َو ًَل يَض ِأربأنَ ِبأ َ أر ُج ِل ِه َّن ِليُ أعلَ َم َما
َع أو َرا ِ
س ِ
ت النِِّ َ
يُ أخ ِفينَ ِمن ِزينَ ِت ِه َّن ۚ َوتُوبُوا ِإلَى اللَّـ ِه َج ِميعاا أَيُّهَ
أال ُمؤأ ِمنُونَ لَعَلَّ ُك أم ت ُ أف ِل ُحونَ ﴿﴾٣١
“තලද, තහන්ෙේ බැල්හ පහත
ෙහළන ෙහන්ද, තහන්ෙේ
ලිංගික අලයල ආරක්ෂා කරන
්ෙහන් ද තහන්ෙේ අලංකාරයන
)එයින් බාිර ෙේ හැර (ෙසසු දෑ
ෙහළි ෙනොකරන ෙහන් ද

තහන්ෙේ ලය ෙපෙදස හත ිස
ආලරණ දහන ෙහන් ද
තහන්ෙේ අලංකාරය ස්ලාමි
පුරුෂයින් ෙහෝ තහන්ෙේ
පියලරුන් ෙහෝ තහ ස්ලාමි
පුරුෂයින්ෙේ පියලරුන් ෙහෝ
තහ පිරිමි දරුලන් ෙහෝ ස්ලාමි
පුරුෂයින්ෙේ දරුලන් ................
මිස (ෙලන කිසිෙලකු ) ෙහළි
ෙනොකරත්ලා.” සූරා අන් නූර්
24:31
කාන්තාලෙේ ිජාබ් සීහාල
නම්, ඇෙේ ශරිරය සම්පූර්ණ ල
ආලරණය කර ගත යුුරය.
එයින් බාිර ල දැක ගත
ලන්ෙන් ඇෙේ මුහුණ සහ

හැණික්කටුල දක්ලා දෑත් පහණි.
ඔවුන් කැහති නම්, ෙම්
ෙකො සද ඔවුන් ආලරණය
කර ගත හැක. ෙකෙස් ෙලතත්,
ඇතැම් විේලුරන් මුහුණද
ආලරණය කළ යුුර බල අදහස්
දක්ලති.
·
ිජාබ් පැලඳීහ කාන්තා
අපරාධය ලළකයි.
කාන්තාලන් ිජාබ් පැලඳීහ
අල්ලාහ්න විසින් නිෙයෝග කරනු
ලැබු ෙහ්නුරල කුර්ආන්ය ෙහෙස්
පලසයි.
اء
ِ س
َ اج َك َوبَنَاتِ َك َو ِن
ِ ي قُل ِِّْل َ أز َو
ُّ يَا أَيُّ َها النَّ ِب
أال ُمؤأ ِم ِنينَ يُ أد ِنينَ َعلَ أي ِه َّن ِمن َج ََل ِبي ِب ِه َّن ۚ ٰذَ ِل َك أ َ أدن َٰى

ورا
أَن يُ أع َر أفنَ فَ ََل يُؤأ ذَيأنَ ۚ َو َكانَ اللَّـهُ َغفُ ا
﴾٥٩﴿ َّر ِحي اما
“නබිලරය! නුඹෙේ බිරියන් ද
නුඹෙේ දැරියන් ද
විේලාසලන්තයින්ෙේ
කාන්තාලන් ද ඔවුන්ෙේ
ෙහොට් ැක්කිලිය ඔවුන් හත
(ිෙස් සි ) එල්ලන්න
සලස්ලන ෙහන් පලසවු. එය
ඔවුන් හඳුනා ගනු ලැබීහ ත්
පී ාල පත් ෙනොවීහ ත් උචිත
ලන්ෙන්ය. තලද, අල්ලාහ්න
අතික්ෂහාශීලී, පරහ
කරුණාභරිත විය.” සූරා අල්
අහ්නzසාබ් 33: ලාකය 59.

ෙහහ ලාකයය එකඟ ල ඔවුන්
විළිබිය ඇති අය ෙලස හඳුනා
ගනු ලැබීහ සහ අන් අයෙේ
ිංසාෙලන් ආරක්ෂා ලැබීහ
හැකි වීහ පිණිස කාන්තාලන්
ිජාබ් නියහ කරනු ලැෙබ්.
·
නිවුන් ෙසොයුරියන්ෙේ
නිදසුන
රූහත් නිවුන් ෙසොයුරියන්
ෙදෙදෙනක් පාෙර් ඇවිද ෙගන
යන බල සිතමු. ඔවුන් අතරින්
ෙකෙනක් දෑස් සහ දෑත්
පහණක් විලෘත කළ ඉස්ලාමිය
ිජාබ් පැලඳ සිටි අතර, අෙනත්
ෙසොයුරිය මිනි ගවුහක් ෙහෝ

ෙකො කලිසහකින් සැරසී සිටියි.
ඔවුන් යන පාෙර් ගැහැනු
ළහයින් ිංසා කරන
ධාහරිකෙයක් සිටියෙහොත්
ෙසොයුරියන් ෙදෙදනා අතර ඔහු
ිරිහැර කරන්ෙන් කාහ ද?
ිජාබය පැලඳ ගත් ෙසොයුරිය ද
නැතෙහොත් ෙකො ගවුහකින්
සැරසි සිටින ෙසොයුරිය ද?
ශරීරය ආලරණය කිරීහ ල ා
ප්රදර්ශන කරන ඇඳුහ නිසා
පිරිමින්ෙේ ෙලල්ලහ ,
අපරාධය හා දූෂණය හඟ
පාදන අයුරින් සැරසී සිටින
ෙසොයුරිය ද? කාන්තාලන්
අපරාධය ලක්විහ ිජාබ්

ලළකන බල අල් කුර්ආන්
පලසයි.
·
ස්ත්රී දූෂිකයන්
දඬුලහ

හරණ

ස්ත්රී දූෂණය අපරාධකරුෙලකු
ෙලස තීන්දුල ලැබු ලරදකරු
ඉස්ලාමිය ෂරීආ ෙහලත් නීති
පේධතිය හරණ දඬුලහ පනලයි.
ෙහලැනි නවීන යුගෙම ෙදනු
ලබන දඬුලහ දකින මුස්ලිම්
ෙනොලන ෙකෙනක් තැති
ගන්ලනු ඇත. ඔවුන් අතරින්
බහුතරයක් ඉස්ලාහය කරුණා
විරිත මිෙල්ේඡ දහහක් යැයි
සලකනු ඇත. ෙහලැනි මුස්ලිම්

ෙනොලන ජනතාලෙගන් හහ
නිතර අසන ෙපොදු ප්රේනයක්
ඇත. කලෙරකු ෙහෝ ඔබෙේ
බිරිය, ඔෙබ් හල, ඔෙබ් දියණිය
ෙහෝ සමීපතහ ඥාති
කාන්තාලක් දූෂණය කෙේ නම්,
එහ ලරද ඔබ විනිේ ය
කරුෙලකු ලශෙයන් සිටින බල
උපකල්පනය කරමු. අල්ලාහ්න
ඔවුන් සියලු ෙදනාහ ආරක්ෂා
කරත්ලා! දූෂිතයා ඔබ ඉදිරිය
ෙගන එනු ලබන අලස්ථාෙේ,
ඔබ ඔහු තීරණය කරන
දඬුලහ කුහක් ලන්ෙන්ද? ෙහහ
ප්රේනය මුහුණ දුන් මුස්ලිම්
ෙනොලන සෑහ ෙකෙනක් හ “අපි

ඔහු හරණ දඬුලහ
ෙදන්ෙනමු.” යනුෙලන් එකහ
හඬින් පිළිුරර දුන්ෙනෝය. ඔවුන්
අතරින් කිිප ෙදෙනක්, “ අපි
ඔහු හරණය දක්ලාහ ලද
ිංසා පමුණුලන්ෙනමු.” යැයි
පැලසුෙලෝය. ඔෙබ්හ හල ෙහෝ
ඔෙබ්හ සෙහෝදරිය ෙහලැනි
ඉරණහක් සිදු වුෙන් නම් ඔබ
හරණ දඬුලහ නියහ කරන්න
සූදානම් ලන නමුත්, ෙලනත්
කලෙරකුෙේ හල ෙහෝ
සෙහෝදරිය ෙහලැනි ඉරණහක්
සිදු වුෙන් නම්. එහ දඬුලහ
මිෙල්ේඡ බල ඔබ ෙ ෝදන
නගන්ෙන් කුහන ෙහ්නුරලක්

නිසාද? ඔබ ෙහලැනි ෙදලර්ග
ප්රමිතියක් අනුගහනය කිරීහ
නිලැරදි ද?
·
ෙලෝකෙම අධික ෙලස ස්ත්රී
දූෂණ සිදුලන්ෙන් ඇහරිකාෙේය.
ෙලෝකෙම ඇති ර ලල් අුරරින්
සංස්කෘතිකහය ලශෙයන් දියුණු
වු ර ක් ලශෙයන් සලකනු
ලබන්ෙන් ඇහරිකා එක්සත්
ජනපදයයි. ෙලෝකෙමහ අධික
ෙලස ස්ත්රී දූෂණ හා කාන්කා
අපරාධ සිදුලන්ෙන් ද
ඇහරිකාෙේහය. 1990 ලසෙර්
කාන්තාලන් 102,555 ෙදෙනක්
දූෂණය ලක් වූ බල එෆ්.බි.අයි.

නම් රජෙම විහර්ශන ෙස්ලා
අංශය ලාර්තා කරයි. එපහණක්
ෙනොල ෙහහ සංඛ්යාල සැබෑ
සිදුවීම් ලලින් 16% පහණක්
පැමිණිලි කරනු ලබන බලද තල
දුර ත් පලසයි. එෙස් නම් ෙහහ
සංඛ්යාල 6.25න් ලැ කිරීෙහන්
ලාර්ෂික ල දූෂණය ලක්ලන
කාන්තාලන්ෙේ මුළු සංඛ්යාල
640,968 ක් බල දැන ගත හැකි
ෙේ. ෙහහ ලැර්තාල අනුල
ඇහරිකාෙේ 1990 ලසෙර්දී
දිනක සාහානයෙයන් ස්ත්රී
දූෂණ හා අපරාධ 1756ක් සිදු වූ
බල එහ රෙට් විහර්ශන ෙස්ලා

අංශය ලන එෆ්.බි.අයි. නිකුත්
කළ ලාර්තා සදහන් කරයි.
සාහානයෙයන් දිනක ස්ත්රී
දූෂණ හා අපරාධ 1900 සිදු ලන
බල ඊ පසු ල නිකුත් වූ තලත්
ලාර්තාලක සදහන් ෙේ. ෙහහ
අපරාධ සිදු වු ලර්ෂය එි
සඳහන් වී ෙනොහැත. ඇහරිකානු
අධිකරණ ෙදපාර්තෙම්න්ුරල
ය ෙත් ක්රියා කරන දූෂණ ලල
ෙගොදුරු ලන කාන්තාලන්
පිළිබඳ ජාතික ආයතනය සිදු
කළ සමීක්ෂණය එකඟ ල 1996
ලසෙර් දී පහණක් 307,000
සිේධින් ලාර්තා වී තිෙබ්.
එෙහත්, සැබෑ දූෂණ සිදුවීම්

අතරින් 31% පහණක්
ෙපොලීසිය ලාර්තා වු ෙහයින්,
සැබෑ සිදුවීම් ි ප්රහාණය
990,322ක් විය හැකි බල 1996
ලසර සඳහා ලාර්තා ෙකෙර්.
ෙහහ සංඛ්යාල එකඟ ල
ඇහරිකාෙේ 1996 ලසෙර් ස්ත්රී
දූෂණ දිනක සාහානයෙයන්
2713 සිදු ලන බල ෙපෙන්.
ෙලනත් ආකාරයකින්
පලසන්ෙන් නම් සෑහ තත්පර
32ක ලරක් එක් කාන්තාලක්
දූෂණය ලක් ලන බල කිල
හැක. ෙහහ ලාර්තාල ෙදස
බලනවි ඇහරිකානු පිරිමින්
දිෙනන් දින ලැ ලැ ෙයන්

සාහසික බල පත් ලන බල
ෙපෙන්. 1990 ලසෙර් ෙපොලීසිය
ලැබුණු පැමිණිලි ලලින් දූෂිතයින්
10% සංඛ්යාලක් පහණක් දඬුලම්
ලැබු බල ලාර්තා ෙේ. එනම් සිදු
කළ දූෂණ ලලින් අත් අ ංගුල
ගනු ලබන්ෙන් 1.6% කි.
ඔවුන්ෙගන් 50% නු  විභාග
කිරීහ ෙපර නිදහස් කර යලනු
ලබති. එනම් 0.8% සංඛ්යාලක්
පහණක් නු  විභාගය මුහුණ
ෙදති. ෙලනත් ආකාරෙයන්
පලසන්ෙන් නම්
අපරාධකරුෙලක් 125 ලරක්
දූෂණය කළෙහොත්, ඔහු එක්
ලරක් පහණක් නීතිෙම

රැහැන හසු වී දඬුලම් ලැබිය
හැක. ෙහය දූෂිතයන් හහත්
ලාසිදායක එකකි. උසාවිෙම
නු  පලරනු ලැබුලන් අතරින්
50% ෙදෙක් ලසරක අු  සිර
දඬුලම් ලබති. ඇහරිකානු නීතිය
ය ෙත් ස්ත්රී දූෂිතෙයකු ලසර
7ක සිර දඬුලහ ලැබිය යුුරය.
එෙහත් ප්රථහ ලර ෙහහ ලරද
සිදුකරන්නන් ඇහරිකානු
විනිේ යකරුලන් තදබල ෙනොවු
දඬුලම් පනලති. 125 ලතාලක්
ස්ත්රී දූෂණය කළ ෙකෙනක් එක්
ලරක් දඬුලම් ලබන නමුත්,
විනිේ ය කරු ඔහු ලසරක
අු  සිර දඬුලහක් නියහ කිරීෙම්

තත්ත්ලය පිළිබඳ ල කල්පනා
කර බලන්න.
·
ඇහරිකාෙේ ෂරීආ නීති
පේධතිය හඳුන්ලා ෙදන්ෙන් නම්
ලැෙබන ප්රති ලාභය
එක්සත් ඇහරිකා ජනපදෙම
ඉස්ලාමිය ෂරීආ නීති පේධතිය
ක්රියාත්හක කරන බල
උපකල්පනය කරමු.
කාන්තාලක් ෙදස ලැජ්ජා
ෙනොහැති අසභය ෙලස ෙනත්
ෙයොමු කරන පිරිමිෙයක් ලහාහ
තහ ෙනත් පහළ ෙහළයි. සෑහ
කාන්තාලක්හ ිජාබ් පැලඳ
මුහුණ සහ දෑත් හැර සිරුර

සම්පූර්ණෙයන් ආලරණය
කරයි. ඉන් අනුරරු ල
පිරිමිෙයකු ස්ත්රී දූෂණ ලරදක්
සිදු කෙේ නම්. ඔහු හරණ
දඬුලහ පනලනු ඇත. ෙහලැනි
පරිසරයක, ඇහරිකාෙේ ස්ත්රී
දූෂණ සිේධීන් ලැ ෙේ ද?
ෙලනසක් ෙනොහැති ල එෙලසහ
පලතී ද? නැතෙහොත් අු ෙේ ද?
අලංක පිළිුරර අු  ලන බලයි.
ඉස්ලාමිය නීති පේධතිෙයන්
යහපත් ප්රතිලල ලැෙබන්ෙන් මුළු
සහාජය හය.
4. හානල ප්රේන ලල ඉස්ලාම් ි
ප්රාෙයෝගික විසඳුම් ඇත.

ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් යනු හතය
පදනම් කර ගත් අලංකාර ලැකි
ෙනොල මිනිසා මුහුණු ෙදන
වදනික ප්රේන ලල විසඳුහ
සපයන ප්රාෙයෝගික ජීලන
ක්රහයකි. ඉස්ලාමීය දහහ ුරළින්
පුේගලික හා සහාජීය හට් ෙම්
ප්රේන ලල විසඳුම් ඇත.
ඉස්ලාම් ප්රාෙයෝගික ජීලන
හාර්ගයක් ලන ෙහයින් එය
උුරම් දහහක් ලන ෙහයින් එය
එක්තරා ෙගෝත්රය ෙහෝ
ක්ඩ ායහ සීහා ෙනොවී විේල
දහහක් බල පත් වී තිෙබ්.

19. ඉස්ලාම් දහම සහ
මුස්ලිම්වරුන්රේ හැිනරීම
වතෙ තිරබන විශාල රවනස
ප්රේනය ඉස්ලාම් උුරම් දහහක්
නම්, මුස්ලිම්ලරුන් ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් අලංක ෙනොවීහ,
විේලාස ක කිරීහ හා මුළා
කිරීහ, අල්ලස් හා හත් කුු 
ලයාපාරය ලැනි අයහපත්
ක්රියාලන්ි ෙයදීහ ෙහ්නුරල
කුහක් ද?
පිළිුරර
·
ඉස්ලාම් උුරම් දහහක් බල
නම් නිසැකය, එෙහත් අද හාධය
පාලනය කරන්ෙන් ඉස්ලාම්

දහහ හහත් බියක් දක්ලන
බ ිර මුදලාලිලා විසින් ය. ෙම්
ෙහ්නුරෙලන් හාධය විසින්
ඉස්ලාහය එෙරි ල අසතයය
විකාශනය හා මුද්රණ කිරීහ
ෙනොක ලා සඅදු කරයි. ඔවුන්
ඉස්ලාහය එෙරි ල අසතයය
ෙතොරුරරු සපයති, නැතෙහොත්
ඉස්ලාම් පිළිබඳ ල ලැරදි ෙලස
ප්රකාශ කරමින් යම් ලරදක්
දුටුෙේ නම් සුළු දැයක් පලා
විශාල ෙකො ප්ර ාර කිරීෙම්
ලයාපාරෙම ෙයෙදයි.
කිසියම් ස්ථානයක ෙබෝම්බයක්
පිපිරුනෙහොත්, කිසිදු
සාක්ෂියක් ෙනොහැති වුලත්,

ප්රථහෙයන් ෙ ොදනා එල්ල
ලන්ෙන් මුස්ලිම්ලරුන්
එෙරිලයි. ෙම් බල පත්තර ලල
මුල් පිටුෙේ විශාල අකුරු ලලින්
පල කරනු ලැෙබ්. පසු ල එහ
සිේධිය කිසිදු මුස්ලිම්ලරෙයක්
සම්බන්ධ ෙනොවු බල
අනාලරණය වුලෙහොත්, හැද
පිටුෙේ කු ා අක්ෂර ලලින්
කිසිෙලකු ෙනොෙපෙනන
ප්රලෘත්තියක් ෙලස පල ෙේ.
අවුරුදු 50ක් ලයසැති
මුස්ලිම්ලරෙයක් ලයස අවුරුදු 15
තරුණියක් සහඟ විලාහ වුෙම
නම්, එහ ප්රලෘත්තිය මුල් පිටුෙේ
ප්රධාන හාතෘකාලක් ෙලස

ප්රකාශ ෙේ. එෙහත් ලයස
අවුරුදු 50 මුස්ලිම් ෙනොලන
ෙකෙනක් ලයස අවුරුදු 6 කු ා
දැරියක් දූෂණය කෙේ නම්, හැද
පි ෙේ පුලත් සාරාංශය ය ෙත්
කු ා අකුෙරන් පල ෙේ. සෑහ
දිනකහ ඇහරිකාෙේ
සාහානයෙයන් කාන්තාලන්
2713 ෙදෙනක් දූෂණය ලක්
ලන අලාසනාලන්ත සිේධිය
ප්රලෘත්තියක් ෙලස හාධය විසින්
ප්රකාශ ෙනොලන්ෙන්, ෙම්ලා
ආහරිකානු සහාජෙම වදනික
සිදුවීහක් ෙලස පුරුදු වී තිෙබන
ෙහ්නුරෙලන් ද?

·
සෑහ සහාජයකහ
ලං නිකයන් සිටින බල සැබෑය.
ඇතැම් මුස්ලිම්ලරු අලංක
ෙනොලන බලද, විේලාස තැබිය
ෙනොහැකි වුලන් බලද, මුළා
කරන්නන් බලද හහ දන්නා
නමුත්, මුස්ලිම්ලරුන් සියලු
ෙදනාහ ඒ ගණය අයත් බල
හාධය විසින් ෙපන්වීහ
උත්සාහ දරන බල කවුරුත්
පිළිගත යුුරය. සෑහ
සහාජයකහ ලං නිකයන් සිටින
බල සැබෑලකි. මුස්ලිම් ෙනොලන
අය ල ා අධික ෙලස හත් පැන්
පානය කළ හැකි, හත්පැන් ලල

ඇබ්බැි වූ මුස්ලිම්ලරුන් සිටින
බල හහ දනිමි.
·
සහස්තයක් ලශෙයන්
මුස්ලිම්ලරු ෙේෂ්ඨයන්ය
මුස්ලිම් සහාජෙම
ලං නිකයන් සැරිසරන නමුත්
සහස්තයක් ලශෙයන්
ගතෙහොත් ෙලොෙලි ජීලත් ලන
මිනිස් සහාජය අතර මුස්ලිම්
සහාජය උුරම් එකක් බල
පිළිගත යුුරය. හත්පැන්, හත්
ලර්ග කිසිලක් භාවිත
ෙනොකරන විශාලතහ සහාජය
අපි ෙලමු. එනම් මුස්ලිම්
සහාජෙම සිටින ෙබ්බේදන්

ඉතාහත් සීමිත පිරිසකි.
විනීතකහ සම්බන්ධ ල,
සන්සුන්කහ සමිබන්ධ ල,
හානල ලටිනාකහ හා ආ ාර
ධර්හය සම්බන්ධ ල මුළු
ෙලොෙේහ මුස්ලිම්ලරුන්
සමීපෙයන් පලා තැබීහ හැකි
ලන කිසිදු සහාජයක් නැත.
·
රියදුෙරකුෙේ හැකියාෙලන්
ලාහනය තක්ෙස්රු
ෙනොකරන්න
රථයක් පැදවීහ ෙනොදන්නා
රියදුෙරක් නවීනතහ හර්සිඩීස්
ෙබන්ස් රථ ලාහනයක් පදලා
ෙගන ෙගොස් අනුරර ලක්

කළෙහොත්, ඔබ ෙදොස්
පලරන්ෙන් ලාහනය ද?
නැතෙහොත් රියදුරා ද? ඔබ
රියදුරා ෙදොස් පලරන බල
නිසැකය. ලාහනයක් ෙහොඳ
එකක් ද එෙස් ෙනොලන එකක් ද
යැයි පරීක්ෂා කිරීහ අලශය
නම්, ලාහනෙම තිෙබන
නවීනතහ තාක්ෂණය හා
ඒලාෙම හැකියාල ෙදස
අලධානය ෙයොමු කළ යුුරය.
ලාහනෙම ෙේගය ෙකෙස් ද?
ඉන්ධන භාවිතය ෙකෙස් ද?
නවීනතහ ආරක්ෂක උපාංග
කුහක් ද? යන කරුණු ගැන
ෙසොයා බැලිය යුුරය.

මුස්ලිම්ලරුන් අයපත් බල හහ
ෙහොෙහොතක ෙහෝ පිළිගත්
බල සිතමු. එෙහත් අනුගාමියන්
ුරළින් කිසිදු ආගහක් තක්ෙස්රු
කළ ෙනොහැක යන යථාර්ථය
කිසිෙලකු සැඟ විය ෙනොහැක.
ඉස්ලාහය තක්ෙස්රු කිරීහ
ඔබ සැබැවින්හ අලශය නම්,
ඉස්ලාහෙම මූලික උල්පත ලන
අල් කුර්ආනන සහ සහීහ්න හදීස්
ලදන් පරීක්ෂා කළ යුුරය.
·
උුරම් අනුගාමික ලන
මුහම්හේ නබි (සල්) ුරහාණන්
හගින් ඉස්ලාහය තක්ෙස්රු
කරන්න

ලාහනයක් පිළිබඳ ල සැබෑ
තක්ෙස්රුලක් කිරීහ ඔබ
අලශය නම්, දක්ෂ රියදුෙරකු
ලාහනය පැදවිහ භාර
කරන්න. එෙහන්හ, ඉස්ලාහය
ෙකතරම් උුරම් දැයි දැන ගනු
පිණිස, එි උුරම් අනුගාමිකයා
ලන අල්ලාහ්නෙේ අලසාන
නබිලරයා මුහම්හේ (සල්)
ුරහාණන්ෙේ ජීවිතය පරීක්ෂා
කරන්න. මුස්ලිම් විේලුරන්
අහතර ල, මුස්ලිම් ෙනොලන
ඉතිහාසඥයන් විශාල පිරිසක්,
මිනිසුන් අතර එුරහාණන්
ඉතාහත් උුරම් ෙකෙනක් බල
සහතික කර ඇත. හයිකල් එේ.

හාර්ට් ර නා කළ “ඉතිහාසෙම
ඉතාහත් බලගුර පුේගලයින්
සිය ෙදෙනක්” යන රන්ථෙම,
මුහම්හේ (සල්) ුරහාණන්
බලගුර පුේගලයින් අතරින්
ප්රථහ ස්ථානය උසුලන බල
ප්රකාශ කරයි. හයිකල් හාර්ට්
පහණක් ෙනොල ෙතෝහස්
කාර්ලයිල්, ෙල හාර්ටින් ලැනි
විෙේෂඥයින් පලා නබි (සල්)
ුරහාණන්ෙේ ගුණකථනය
පැලසීහ ලැනි උදාහරණ තලත්
කිිපයක් දැක ගත හැකි ෙේ.
20. මුස්ලිම් රනොවන
ජනතාවට කාෆිර් යනුරවන්
ඇමතීම

ප්රේනය මුස්ලිම් ෙනොලන
ජනතාල කාෆිර්ලරුන් යැයි
මුස්ලාම්ලරු නින්දා කරන්ෙන්
ඇයි?
පිළිුරර
කාෆිර් යනු ප්රතික්ෙෂ්ප
කරන්ෙනක් ෙේ.
ලසං කිරීහ ෙනොෙහොත්
ප්රතික්ෙෂප කිරීහ යන අර්ථය
ෙදන කුෆ්ර් යන ල නෙයන්
කාෆිර් නම් ල නය උපු ා
ගන්නා ලදී. ඉස්ලාමීය ශබ්ද
හාලාෙේ කාෆිර් යනු ඉස්ලාහෙම
සතයයතාල ලසං කරන්ෙනක්

ෙහෝ ප්රතික්ෙෂ්ප කරන්ෙනක්
ෙේ.
මුස්ලිම් ෙනොලන ෙකෙනකු
කාෆිර් ෙහලත් මුස්ලිම් ෙනොලන
ෙකෙනක් යනුෙලන් ඇහතීහ
නින්දා කිරීහක් යැයි
සිුරලෙහොත්, එය ෙහ්නුර ල ඔහු
ඉස්ලාම් පිළිබඳ ල කිසිලක්
ෙනොදැන සිටීහයි. එලැනි අය
නිලැරදි තැනකින් ඉස්ලාහය හා
ඉස්ලාමීය ල න හාලාල ඉෙගන
ගන්ෙන් නම්, ඉස්ලාම් ඔහු
නින්දා ෙනොකරන බල පහණක්
ෙනොල ඉස්ලාහෙම දක්න
තිෙබන ෙබොෙහෝ යහපත්

කරුණු පිළබඳ ල අලෙබෝධ කර
ගත හැකි ෙේ.
ෙහහ කෘතිය ෙහයින් අලසානයි.

[1] ඉස්ලාහය ෙපර වු යුගය
අයත් සෑහ සහාජයකහ බහු
භාර්යා ෙස්ලනය බහුල ල
දක්න තිබුණි. ශක්තිහත්
පිරිමිෙයක් විසින් ෙහෝ යුේධයක
ජය ගත් වි අත් පත් කර
ගන්නා කාන්තාලන් විසින්
අන්තඃපුරය පුරලා ගන්නා
සිදුවීම් පිළිබඳ ල අපි
ඉතිහාසෙම දකිමු. පැරණි

අරාබි සහාජෙම සම්ප්රදායද
ෙහය ෙලනස් එකක් ෙනොවිය.
ෙහලැනි සහාජය අයත් පිරිමින්
විලාහ කළ හැකි බිරියන් සිේ
ෙදෙනකු ප්රථහ ලර සීහා
කෙේ ඉස්ලාම් දහහයි. එෙහත්
ෙහහ ලරප්රසාදය ලබන්න නම්,
තහ බිරියන් අතර එක හා
සහාන සාධාරණත්ලය ලබා දිය
යුුරය යන ෙකොන්ෙේසි පැන වු
දහහ ඉස්ලාම් පහණි. පිරිමින්
විලාහ විය යුුර බල ඉස්ලාම්
තරෙම පලසයි.
[2] ඉස්ලාහෙම බිරියන් සිේ
ෙදෙනක් හා විලාහ විය යුුර බල
කිසිදු බලපෑහක් කරන්ෙන්

නැත. ෙහය මුස්ලිම්ලරෙයකු
ලරප්රසාදයක් ෙනොල අහතර
ලගකීහක් සහ අහතර බරක්
බල සළකන්න.
[3] විලාහ ජිවිතයක් ෙනොලැබු
ෙහෝ දික්කසාද වූ ෙහෝ ලැන්දඹු
බල පත් වූ කාන්තාලන්
තලත් විකල්පයක් ලර්තහාන
සහාජය ඉදිරිපත් කරයි.
ශාරීරක හැ රුල සිත රූහත්
කාන්තාලක් ආර්ථික ලාසිය
සඳහා තලත් පිරිමිෙයකුෙේ
අනියම් බිරිය ලශෙයන් ජීලත්
විය හැක. ෙහලැනි ජීවිතෙම
ඇය කිසිදු රැකලරණයක් ෙහෝ
රක්ෂණයක් ෙහෝ නැත. එහ

පිරිමියාෙේ රුචිය ෙලනස් වූ
විගස ඇය යළි අනාථ බල පත්
ලන අනුරර නිතර පලති. ෙහහ
පිරිමියාෙේ හාර්ගෙයන් දරුලන්
ඉපදුෙන් නම්, ඔවුන් ද අසරණ
බල පත් විහ ලැළකිය
ෙනොහැක. යම් අලස්ථාලක ෙහහ
පුරුෂයා මිය ගිෙම නම්, ඔහුෙේ
පළමුලන බිරිය සහ ඇයෙේ
දරුලන් ෙහහ අසරණ කාන්තාල
සහ ඇෙේ දරුලන් කිසිදු
අයිතිලාසිකම් ලබා ෙනොෙදති.
ෙහෙලස අසරණ තත්ත්ලය
නැලත ලරක් පත් ලන
කාන්තාල ගැන ෙහොෙහොතක
සිතා බලන්න. ෙහලර නම් ඇය

සහාජෙම අලහානය ලක් වීහ
කිසිෙලකු ලැළැක්විය
ෙනොහැක. ෙහලැනි
සම්බන්ධතාලෙයන් බිි ලන
දරුලන්ද අලසානෙම සහාජෙම
බලලත් සුරරන් බල පත් විය
හැක.
[4] ින්දු ආගමිකයන්ෙේ
හහාභාරත නම් ජාතක
කතාෙේ පා්ඩු  රජුෙේ පුත්රයන්
පස් ෙදෙනක් පාං ාලි නම් එක්
බිරියක් ෙබදා ගත් බල සඳහන්
ෙේ. ෙහය සිදුවුෙම ඔවුන්ෙේ හල
කුන්දි ෙේවියෙේ අණ එකඟල
යි. එෙහත් ඉතාහත් දැ ින්දු
භක්තිකයන් කිසිෙලක් ෙහය

අනුගහනය කිරීහ සූදානම්
නැත. ෙහයින් අපි ඉෙගන
ගන්නා පා හ කුහක් ද?
[5] ශ්රී ලංකාෙේ ඇතැම් පළාත්
ලල ලසර 50ක පහණ ෙපර
දක්ලා පවුෙල් සෙහෝදරයන්
ෙදෙදෙනකු එක් කාන්තාලක්
විලාහ කර දීෙම් සිරිතක්
පැලුරණු බල අපි කවුරුත්
දනිමු. ෙහය සිය ලසර
ගණනාලකින් පැලත ආ
සිරිතකි. ෙහලැනි විලාහය “එක්
ෙේ කෑහ” යන නමින් හැඳින්ෙේ.
පවුෙල් ෙේපළ ෙබදී යාහ ලළකිනු
පිණිස ෙදහාපියන් විසින්හ තහ
පුුරන් එක් බිරියක් පහණක්

විලාහ කර ෙදන ලදී. ෙහි
ප්රතිලලයක් ලශෙයන් හ ගත්
ශාරීරික ෙහෝ හානසික ගැ ලු
සම්බන්ධ ල කිසිදු ලාර්තාලක්
ප්රසිේධ ෙනොවු ෙහ්නුරෙලන් ෙහහ
සිරිත් පිළිබඳ ල ෙහොඳ ෙහෝ
නරක විපාක කිසිෙලක් කතා
ෙනොකරයි. ෙකෙස් ෙලතත්,
ෙහහ සිරිත ක්රහ ක්රහෙයන් අු 
වී ලර්තාහන යුගෙම ලංකාෙේ
සෑහ පළාෙතන්හ ඉලත් වී ගිය
බල ෙපෙන්. ෙහලැනි බහු පුරුෂ
විලාහෙයන් යම් කිසි යහපතක්
තිබුේඩ නම්, ෙහහ සිරිත්
ෙහෙලස අුරරුදන් වීහ ෙහ්නුරල
කුහක්ද? ෙම් සිරිත පිළිබඳ ල

කිසිලක් ෙනොදන්නා තරුණ
පිරිසක් ද ලර්තහාන ලාංකික
සහාජෙම ලාසය කරති.
[6] කාන්තාලන් තහ හැ රුල
හා අලංකාරය අන් අය
ප්රදර්ශන කිරිහ ගැන ඉස්ලාම්
සීහාලක් පනලයි. විෙේෂෙයන්
තහන් විලාහ කර ගත හැකි
ඥතීන් හා ඥාතීන් ෙනොලන අය
ඉදිරිෙම ෙහෙලස ප්රදර්ශන
ෙනොකළ යුුර බල ඉස්ලාම්
අලධාරණය කරයි. කාන්තාලන්
ෙලළඳ භා්ඩ යක් ෙලස
උපෙයෝගී කරනු ලබන ෙහහ
යුගය ෙහලැනි තහනහ
ඉතාහත් අලශයය එකකි.

ෙජ්සුස් ුරහාණන්ෙේ හෑණිය
ලන හර්යම් ුරමියෙේ ඇඳුහ
ෆර්දාලක් බලද ඉස්ලාම් පනලන
ඇඳුහ එය බලද අහතක කර
ෆර්දාල එෙරි ල ෙඝෝෂා
කරන යුෙදේ හා ක්රිස්තියානු
හාධයය ඉස්ලාහය එෙරි ල
හ ගසන ලයාපාරෙම ෙයෙදයි.
[7] අපි කවුරුත් අද ජීලත්
ලන්ෙන් නිදහස් ෙලොලකය. එදා
ෙලෝලැසියන් අසිපත බිෙයන්
මුස්ලිම් බල පත් වුෙම නම්,
ඔවුන් අද තහ පැරණි දහහ
යළි හැරී ෙනොයන්න ෙහ්නුරල
කුහක් ද? අන් ආගම් ලල
ෙනොහැති නීති රීති ඉස්ලාහෙම

පලති. මුස්ලිම්ලරෙයක් දිනක
පස් ලතාලක් නැහදිය යුුරය.
ධනලත් මුස්ලිම්ලරුන් තහ
ලත්කමින් 2.5% ලාර්ෂික ල දුගී
අය සකාත් ලශෙයන් ෙගවිය
යුුරය. ලසරක් පාසා රහදාන්
හාසෙම හාසයක් උපලාසෙම
ෙයදිය යුුරය. ෙහලැනි පරිතයාග
සියල්ල සුරටින් මුස්ලිම්ලරුන්
ඉටු කරන නමුත් කිසිෙලක්
ඉස්ලාහය හැර දහා තලත්
දහහ යන්න සූදානම්
ෙනොලන්ෙන් හනඃකල්පිත
අසිපත බිෙයන් ද? නැතෙහොත්
තහා ලැබු සතය දහහ ුරළ
ෙදවියන් ලහන්ෙස්ෙේ ආඥාල

එකඟ ල ජීලත් වී, හරණෙයන්
පසු අලසානෙම ලැෙබන බල
අල්ලාහ්න ෙපොෙරොන්දු වූ
ස්ලර්ගය ිමිකම් ලබන
ආශාෙලන්ද? මුස්ලිම්ලරුන් ල
ඉලක්ක කර ගත් විවිධ
සංවිධාන ආයුධ, ආර්ථික හා
ෙබොරු ප්ර ාරය ලැනි තහ සියලු
අසිපත් හගින් කළ උත්සහය
අසාර්ථක විය. අනාථ කඳවුෙර්
ලගින ජනතාල අතර
මුස්ලිම්ලරුන්ෙේ ප්රතිශතය අද
80% ලන නමුත්, ඉස්ලාහය
පිවිෙසන ජන රැල්ල එකඟ ල
2050 ලර්ෂෙම ෙලොෙේ ජනතාල
අතර ඉස්ලාම් දහහ පළමුලන

ස්ථානය
වී තිෙබ්.

පත් ලන බල ලාර්තා

