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M.S.M. ඉම්තියාස් යූසුෆ්
සිංහෙල: මව්ලවි මාහරමුඩී(නූ)
තරුණයින්ෙග්  මනස අමතක ෙනො කරන  ආදර
නගන දිනයක් යිනම් එය ෙපබරවාරි මා14 වැනි
දින ෙපමවන්තයින්ෙග් දිනය ෙලස සඳහන් ක
එය නිවැරද.
තරණයින් වැඩිහිටියන් අඹුවන් යන බ
ඉති ත්ග භාණ්ඩ පිරිනමා සුබ. විෙශේෂෙයන
තරුණයන ් තම ආදරය පිව ිතුරු කර ග
ෙමදින පුද පූජා පව.
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තම උපන් දිනය අමතක කළ ද ෙමවන්තයින්
දිනය මතක කළ ෙනොහැකි තරමට ෙමම දිනයකට 
වී ඇ.
ජාත්න්තර වශෙයන් ඇතැම් දිනයන් විෙශේෂ
ෙලස පත් ෙකොට ඒවා සමරනු ලැෙ.
• මත් ව් වළක්වාලීෙම් .
• ෙලෝක ළමා හා වැඩිහිටි .
• පරිසර සංරක්ෂණ ද.
• සකසුරුවම් .
• කාන්තා දි.
• ෙයෞවනයන්ෙග් ද.
• මව්වරුන්ෙග්.
• කම්කරු ද.
• ෙලෝක පෘථිවි ද.
• ජල සංරක්ෂණ දි.
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• පවුල් සංරක්ෂණ .
ෙමම විෙශේෂ දිනයන් පිළිබඳව අවෙබෝධ
උනන්දුව දකින්නට ලැෙබනුෙය් ඉතා සු.
ෙප්මවන්තයින්ෙග් දිනය බටහිර ෙලොෙව් ප
පත් වූ සංස්කෘතිෙය් චින්තනෙයන් බි.
රා� 12ට ෙප්මවන්තන් එක්ෙරොක් වී සිප ග
මල් අතු හුවමාරු කර ගැනීමග භාණ්ඩ ලබා
දීමත ් චාරිකා යෑමත් ෙක්වල්ව සිට ඇස
ජන�ය සංස්කෘතියක් බවට පත් ව.
දිෙනන් දින සාම ඇසුරු කිරීමක් වශෙයන
හා කාන්තා ඇසු(ෙප්මවන්තයින්ෙග්) ෙවනස් 
ෙවමින් ප.
‘ෙකෙනකුට එකි‘ යන සංකල්පෙය් සිට ෙවනස්
දැන් ‘ෙකෙනකුටත් එකිෙයකුටත් බ‘ යන 
සංකල්පය සාමාන සිද්ධියක් බවට පත්.
එය  �යාත්මක කර ෙපන්වීමය බට හිර ෙල
ෙප්මවන්තයින්ෙග්.
නමුත් පතිවත හා කභාවය පිළිබඳව කිසි
ගණන් ගන්ෙන් .
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ශරීර එකික හා ස්පර්ශ කර ගනිමින් මාර
මාරුව දුටු පුද්ගලයා සමග සම්බන්ධකම් පව
විඳින්නන්ය ෙ.
තරුණියන් අඩ නිරුවතින් ෙපනී සිටීමට ස
ලකුණු  ලබා  දී ඔටුනු පැලඳ වීම 
විෙනෝදාංශය.
ෙලෝක රූ රැජින යන මැෙයන් කාන්තාවන්ෙ
අවයවයන් මැන බලා ආස්වාද ලැබීමත් සත
විඳීමත් ඔවුන්ෙග් ෙගෞරවනීයය සංස්කෘතිය
වී ඇ.
රූපලාවන කළමනා පිරිනමා වස අඩුෙවන් අන්ද
රස විඳීමත් ඔවුන්ෙග් කියා නිම කළ
විෙනෝදාංශය.
කාන්තාවෙග් ගර්භාෂය මව්යක් බවට පත
කිරීෙම් සියලුම අවස්ථාවන් හා මාර්ගයන්
සලසා  ගනි. ඒ ෙවනුෙවන් දින ගණනා
අවස්ථාවන් ගණනාවක් ෙවන් කර .
ඇමරිකාෙව්සිද්ධ ගණිකාවක් කාශයක, ‘ මා 
සමග ගත කළ  ව. අය. පී වරුන්ෙග් ලැයිස්ත
ගත්ෙත් නම් ඔවුන්ෙග් වැදගත් පුද්ගලය
එක ඉවරයැයි පවසා සිටි.
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ඇමරිකාෙව ් ධව ල මාලිගාෙව් ෙස කළ  වැදගත්
නිලධාරිණියක් ඇමරිකාෙව් හිටපු ජනාධිප
කළ රහස් දෑ පිළිබඳව ෙගනැවිත් හැ.
සංස්කෘතිෙය්ධානීන් ෙලස ෙපන්වා ගන්නා වැ
මිනිසුන් ෙබොෙහෝමයක් ව ැදගත් කාන්තා
ඇසුරු කිර ‘අනියම් බිරියන්ෙග් පහස
දිෙනන් දිකාශ වන පුවතබවට පත් වී . විවාහ
කර  ගත් සහකාරියන්ට හි වීම පිළිබඳව 
තැකීමක් ඔවුනට ෙනො. ෙපොදුෙව W තුනක
හැමවිටම විශ්වාස ෙනොකරන්ෙන්ය යනයාත්මක
සංකල්පයක් ෙමොවුන් නිර්මාණය කර .
1.

Weather

කාලගුණ

2.

Work

රැකිය

3.

Women

කාන්තා

ෙමොවුන්ෙග් අනුයාවන්ට කාන්තාව න්
ෙහේතුකාරකයක් බවට පත් කර ෙගන.
බටහිර රටවල් ව ල දරුව න්ට මව විසින් ල
අවවාදය නම, ‘පුෙත් කා සමග ඇසුරු කළත්
පාලන ෙකොපු පාවිච්චි ‘ යනුෙව.
7

‘කන්ව බිඳුනත් ගැබ් ෙගන ෙනොපැමිෙණ
යන ධාර්මික මනයකි එ!
පාසැල් යන දැරියන් හා රැකියාවට යන කාන
තම මලු වල උපත් පාලනව් හා ෙකොපු දමා
ගැනීමට අමතක ෙනොකර.
එක් පුව ත් පතක ෙමෙසේ පළ. වසරක් පාසාම
ෙප්මවන්තයින්ෙග් දිනෙය් ෙයන් සියය20
ක් පමණ උපත් පාලන ෙකොපු හා උපත් ප
දව්යන්හි විකිණීෙම්තශතයක් ඇති බව පැ
24 ෙයහිම උපත් පාලන ෙකොපු වි
මධ්ස්ථානයක් වන එන 2 ෙකොන්ඩම් ආයතනෙ
ෙමෙහයුම් නිලධාරී සිෂිර් කාශ කෙළේය.
(තිනක් කු12.02.2010)
ආදරවන්තයන් හා ආදරවන්තියන් ෙරෝ
පමණක් හුවමාරු ෙනො. ඉන් ඔබ්බට ෙගොස
ඇසුරුකම් ද පවත්වා. උපත් පාලන ෙකොප
විකිණීෙම් ඉහළ අ ගයක් ගන්නා සමය
ෙප්මවන්තයින්ෙග් දිනය පරිණාමයට පත් ව
වී ඇ. ෙමයයි යථාර්ථය වන.!
විවාහයට ෙපර කන්භාවය නැති කර ගැනීම උප
පාලන භාවිතය ගබ්සා කිරීම අවජාතක දරසූත
කිරීම වැනි දෑ දැන් සා සිද්ධීන් බව වී
ඇත. එය මහත් වසනයක් බව ෙනොසලක.
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පිය නාමය ෙනොදන්නා දරුවන් ද මව් ෙස
ෙනොමැති දරුවන් ද දිෙනන් දින බිහි. ෙම්
ෙහේතුව  නිසා දරුවන් නඩත්තු කිරීම
මධ්ස්ථාන පවා දැන් නිර්මාණය ව.
ඔවුන්ෙග් ෙ මම අශීලාචාරන්තර විෂ්ටයය
ෙප්මවන්තන්ෙග් දිනය ෙලස හඳුන්වා ද.
මාධ්යන් පවා ෙමය ජනරංජන දිනයක් බවට හඳු
ෙදන්නට උත්සාහ ද.
පරිහානියට පත් වී ගිය සමාජයක හා දුඟ
සංස්කෘතියක පිළිෙවතක නාමයකිමවන්තයින්
දින. කුණු වී ගිය ෙමම අශීලාචාර සංස්කෘති
නැෙගනහිර රටවල් වල පවා මල් දමා ඉහළින
සමරනු ලබ.
ශිෂ්ට සම්පන්න සංස්කෘතිය අවෙබෝධ කර ගත්
පවා දුඟද හමන අශීලාචාර කරුණු අවෙබෝධ කර
ෙනොහැකි වීම කනගාටුවට ක.
කාන්තා පිරිමි ආදරය ප. ඔවුන්ෙග් ඇසුර
උතුම. එය පහත් ෙලස ෙනොසැලකි ය යුතය 
අලංකාර වදන් වලින් මය ගැන කතා කළ හැක,
පකාශ  කළ හැක, තර්ක කළ හැ. නමුත
ප්ෙයෝගිකව එය සතය ෙනොවන බව තහවුරු ෙවම
පවත.
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ආදරය කර අතහැර දමනු ලැබූ අභාවන්ත
කාන්තාවන් ගැන අපට දකින්නට හා අස
ලැෙබ.
කාන්තා ලිංගිකත්වය සුරා කන සත
කාමුකයින්ව ද අපි දක.
අවසානෙය් දී අපි රැවටයි පවසා විලාප නග
කන්වන් ද අපි දකින.
තම ගරුත්ව ය ෙකෙලසී ඇත ැයි ජීවිත හ
ගන්නා අසරණ කාන්තාවන්  ගැන ද දවසින් දව
අසන්ෙන.
තම දරුවා ෙගදරින් පැන ෙගොස් ඇතැයි තැෙ
සිටින ෙදමාපියන් ද අපි ද.
ගබ්සා ෙකොට මිය ගිය කාන්තාවන් පිළිබඳ
කියවන්ෙ.
ෙපම්වතිය සමග හුදකලාෙව  හි සිට දර්ශන
රහසිගතව   පටිගත කර තර්ජනය කරන ෙපම,
එය ෙෆේස් බුක් හා අන්තර්ජලයන් හි ඉන්ට
පළ කර මුදල් පැහැර ගන්නා හා මුදල් උපයන ප
අපි දකින්.
මෑත කාලයක සිට අප රෙට් පවා පාසල් සිසු ස
උද්නවල ද  මුහුදු ෙවරෙළහි ද බස් නැ
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ෙපොළවල ද තානායම් වල ද සැරිසරමින් අවිනී
හැසිරීම නිසා ෙපොලිස් නිලධාරීන් විසින් අ
ෙකොට ෙදමාපියන්ට භාර දුන් පුවත් අප කම්ප
කරය.
ෙයොවුන් ෙපොෙහොට්ටු අති නවීන ජංගම 
භාවිතා කරමින් තමන්ෙග් හැඟීම් විකෘ.
ආදර කවි ලියා එතුළින් සිහිනයන් පිරි 
නගන්නට සි. සැබෑ පැවැත්ෙමන් සිටීමට 
කිසිෙවකුෙග් ෙහවණැල්ෙලහි සිට .
අවසානෙය් දසිතතැවුනු මානසික ෙරෝගීන් බව
ෙවත. තම අධ්පනික කටයුතු විනාශ කර.
අරමුණක් ෙනොමැති ජීවිතයකට ෙමමය 
ෙව්දිවක් බවට පත් වී.
කූඩුෙවන් කූඩුවට පනිනවාක් ෙමන් ආග
ආගමකට  මාරු ව ී ආදරය ක. විවිධ වර්ණව
යුත් , මල්මාල බවට පත්වනවාක් ෙමන්ම ආ
ද දහමින් ෙතොරව පිව ිතුරු විය යුතු ය
පවසත.
ෙමහි ඇති තවත් දරුණුකම අපරාධ තත්වයක
ෙප්මය නිසාහදාවඩා ගත් ෙදමව්පියන්ට බැණ ව
ඔවුන්ෙග් සිත් රිදවීම ඔවුනට එෙරහිව
ෙමන්ම නිවසින් පිට යෑම වැනි අශීලාචාර.
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ෙපර දින හඳුනාගත් මවන්තා ෙවනුෙවන් හැදූ
ෙදමව්පියන්ව විනාඩි කිහිපයකින් අත හැර
දුව.
නිදි මැරූ යන්!
කුසගිනන් සිටි අවස්ථා!
ගැෙබ හි උසුලා ෙගන සිටි කා!
ජීවිතය ෙබ්රසූත ෙව්දනාවන!
ෙම් ගැන කිසිදු වචනයක් ෙහෝ පැවසිය ෙ
තරම්.
නියත වශෙයන් ම මව ෙපන්වන ආදරයත් 
ෙපන්වන ෙසෙනහසත් ෙලොෙව හි කිසිෙවකු
දිය ෙනොහැ.
ෙදමව්පියන්ෙග් ෙව්දනාව හා තැවීමදුක් ෙනො
සලන කදුළු පිළිබඳව කිසිදු සැලකිල්ලක
ආදරය ෙවනුෙවන් දරුවන් ෙදමාපියන් අත හැ
නිවසින් බැහැරව.
කිකිළිය තම පැටවුන් රකිනවාට වඩා 
ෙදමව්පියන් රකින බව වටහා ගන්නට ඔවුනට
වී ඇ.
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ආදරෙයන් ලැෙබ ෙසෙනහස හා සැප හැඟීම් වල
පමණක් මය. සිහිනයන්ෙගන් පිරී .
නමුත් මව හා පියා ෙපන්වන ආදරය හා ෙසෙ
ෙලයින් බැඳුනු. බඩවැලින් ඇමුණුන.
තම ෙප්ම වන්තයාව  අතිනත ගැනීමට බාධකය
තිබූ ෙදමාපියන්ව අ16 ක් සපිරුණු ෙදෝණිය
තම දෑතින් ඝාතනය කර තිබීෙම් දුක්බරැති 
කාලෙය් දී පවා අප රෙට් ස. ෙමම සැලැස්ම දමිළ
සිනමාෙව හි දර්ශනය වන මිනි මැරුම් ජ
මුල් කර ෙගන සිදු කර ඇති බවට ෙපොලිස් න
ඉදිරිෙය් ඇය කට උත්තර . ෙලොවට බිහි කළ
ණය ෙවනුෙවන ් තම ෙදමාපියන්ට දියණ
අවසන් ෙගෞරවය ඉතා බිහි.
අවශ් ෙපෝෂණයත් අවශ දැනුමත් ලබා දී ආදරෙ
කරුණාෙවන් ෙසෙනහෙසන් ඇති දැඩ
ෙදමව්පියන් ජීවිතයට ගැළෙපන සහකරුෙවකු
ෙනොෙදන්ෙන්?
කුඩා කල සිටම ලස්සන බලා සුළු සුළු ආශා
කර  දී සැබෑ ආදරය පිරිනැමූ උත්ත
ෙදමාපිය. කුඩා අවදිෙය් පපුවට ගැසූ අය 
පසුව පිටට ඇණ පලා යෑමවර ආකාරයකින
සාධාරණ ෙව්වි?
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ෙප්මෙය් තරම මාස තුනක් ගත වීෙමන් පසු ප
වන විට ජීවන ගමන කුමක් දැයි වටහා ගන්න
ෙවත. සත්ය අවෙබෝධ  වී පසුතැව ිලි වන
සනසන්නට කිසිෙවකු ෙනොසි.
ෙප්මය හා එහි
පිවිතුරු යැයි
ෙප්මවන්තයින් ෙග් දිනෙය විපාකයන්
ෙම්ව.
පිරිමියා හා කාන්තාව හුදකලාෙවහි මුණ ගැ
එක්ව ෙලොව වටා සැරි සැරීම ෙකොමළ කිරීම වැ
ආදරය ෙව් නම් ඒ ෙවනුෙවන්මවන්තයින්
දිනය පිහිටා තිෙබ් නම් එවැනි දිනයන් ඉ
දකි.
ෙලොව බිහි වූ දා පටන් අද දක්වා කාන්තාවෙග
ගැනය ෙමම සමාජයන් වැඩි හරියක් අවධානය ෙ
කරමින් සිට. පතිවතට කැළලක් ඇති කර
කවර �යාවක් ෙහෝ  කාශයක් ෙහෝ ෙවත්නම් 
කාන්තාවෙග් ජීවිතශ්නාර්ථයක් වනු.
විවාහයට ෙපර නුඹ තවෙකකු සමග ෙලෝ ව
සැරිසැරුණු තැනැත්තියක් ෙනොෙව් දැයි සැ
බලා පැවසීමම ඇයෙග් වතට පශ්නාර්ථයක් වී
පමාණවත් ෙව. ෙපොඩි වී ගිය ඇඳුමක් ෙමන්
ද අස්ථාවර භාවයට පත් වනු .
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තවත් කාලයක් ගත වන , නුෙඹ් පතිවත තහ
කිරීමට සාක්ෂයක් ෙගන එන්නැයි පැවසූවත්
වන්නට කිසිවක් ෙන.
පතිවත්භාව ය යනු ඉතා පි. එය පිමියාටත
කාන්තාවටත් ෙපොදු ෙ. ෙදෙදනාම පතිවත
ආරක්ෂා කළ යුතු යැයි ඉස්ලාම් විධා.

ُْْ ُْ
ّ َ ﻐﻀ
َ َ ْ ُ َ ُُ ُ ََْ َ ْ
َ َْ ْ
ﺎرﻫِﻢ و �ﻔﻈﻮا ﻓﺮوﺟﻬﻢ ذل ِﻚ
ﺼ
ﺑ
أ
ِﻦ
ﻣ
ﻮا
ُ
ُ
َ
�
ﻨ
ﻣ
ﺆ
ﻗﻞ ل ِﻠﻤ
ِ
ِ
ِ
َ ُْْ َُْ
َ ُ َ ْ َ َ ٌ َ َّ ّ ْ َُ َ َْ
ﺎت
ِ ( وﻗﻞ ل ِﻠﻤﺆﻣِﻨ٣٠) أز� لﻬﻢ ِنَ �َ ﺧﺒِ� ﺑِﻤﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮن
ْ ََْ ّ
ْ ُ َْ
ْ
ّ
(٣١) .... َ�ﻐﻀﻀ َﻦ ﻣِﻦ َﺑْﺼَﺎرِﻫِﻦَ َو �ﻔﻈ َﻦ ُﺮُوﺟَﻬُﻦ

(නබිවර) තමන්ෙග් බැල්ම පහත ෙහළන ෙමන
තමන්ෙග් ලිංගික අවයව ආරක්ෂා කරන ෙ
විශ්වාසවන්තයින්ට . එය නුඹලාට ඉතාමත
පිවිත. සැබැවින් ම අල්ලාහ් නුඹලා කරන
පිළිබඳව අභිඥානව.
තවද තමන්ෙග් ල්ම පහත ෙහළන ෙමන් 
තමන්ෙග් ලිංගික අවයව ආරක්ෂා කරන ෙම
විශ්වාසවන්තියන්ට .
(අල-කුර්ආ
24:30,31)
පතිවත ආරක්ෂා කිරීයා මාර්ගයන් ෙදපිරි
අල-කුර්ආ න් නියම ක. අන්යන් දකින ව
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බැල්ම පහත ෙහළීමය පතිවත ආරක්ෂා කර ග
සඳහා වූ ථම ආයුධයවනුෙ.
මිනිසා තම බැල්ම සිතන පරිදි සැරිසර
හැරිෙය් නම් කාමාශාවන් උද්දීපනය. යහ 
හැඟීම් වැනසී යන. ඔහුෙග් ෙසසු කාර්යයන්
විනාශ වී යනු.

َ ُ
ّ ّ ﺒ
َ َ� ْﻦ َﻲﺑ ﺮَُ� ْﺮَة َ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
ََ� ِ
ّﻲ
ﻦ
ﻋ
ِ
ِ ِ
َّﺳَﻠ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ ٌ ْ َّ َ ُُ َ ََ ْ َ َ
 ﻣُﺪ ِرك ذلِﻚ،لﺰِﻧﺎ
 »ﻛ ِﺘﺐ ﻋ اﺑ ِﻦ آدم ﻧ ِﺼﻴﺒﻪ ِﻣﻦ:ﺎل،َ َﻢ ﻗ
ُ َ ْ َ ُ َ
َ ُ ُ ْ َ َُ ُ َ ﻟَّ َ ﺮ
َْ َْ َ ََ ََ َ
،ﺎن ِزﻧﺎﻫﻤﺎ ِاﻻﺳﺘِﻤﺎع
ِ واﻷذﻧ، ﺎن ِزﻧﺎﻫﻤﺎ ﻈ
ِ ﺎﻟﻌﻴﻨ،ﻻ �ﺎﻟﺔ ﻓ
ُ َ ْ َ َ ُّ َ ُ َ ُ ْﺎﻠ َ َ ُ ْ َﺪ
َ َ ُْ ّ
َالﺮِﺟﻞ ِزﻧﺎﻫﺎ
،ﺒﻟ ْﻄﺶ
 َاﻴﻟ ِزﻧﺎﻫﺎ،َالﻠِﺴﺎن ِزﻧﺎه ﻜم
ْ
َْ َ َ ُ ّ
ْ َ ُ ْ َْ َ
 َ�ُﺼَﺪِق ذلِﻚ اﻟﻔ ْﺮ ُج، َّ �َﺐ �ﻬ َﻮى َ�َﺘَﻤ
 واﻟﻘﻠ،ﺨﻟ ُ َﻄﺎ
ُ ّ ﺬ
(َ�ُ�َِﺑُﻪ )أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ

ආදම්ෙග් දරුව zසිනා ෙහවත් කාමෙය් වරද
හැසිරීෙම හි ෙකොටසක් නියම. අන්
කාන්තාවක් ෙදස බැලීම දෑස් කරන කාමෙය් .
අසභ් දෑ ඇසීම කන් සිදු කරන කාමෙය්.
අසභ් දෑ කතා කිරීදිව කරන කාමෙය් වර. ඇයව
ස්පර්ශ කිරීම දෑත් කරන කාමෙය්. ඇය ෙවත 
ගමන් කිරීම පාද කරන කාමෙය් . සිත නැඹු
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ෙවයි ආශා කර. රහසග (කාමෙය් වරදවා හැසිර
තුළ) එය සැබෑ කරවය. එෙසේ ෙනොමැති නම් ෙබො
කරවයි යනුෙව න්  (සල්ලල්ලාහු අෙල
වසල්ල) තුමාණන්කාශ කළ බව අබූ හුෙරයි
(රළියල්ලාහු ) තුමා විසින් වාර්තා ක.
(මූලාය: මුස්ල)
එක් පිරිමිෙයක කාන්තාවක් ෙදස බැලී
කාන්තාවක් අ පිරිමිෙයක් ෙදස බැලීමත් 
වරදවා හැසිරීමක් වන්ෙන් යැ (සල්ලල්ලා
අෙලයිහි වසල) තුමාණන් පැහැ කළහ. ආදරය 
යන ෙව්දිකාෙව් සයාත්මක වන සියලුම හැස
කාමෙය් වරදවා හැසිරීම යන්නට අන්තර.

َ
َ
�
ُّ رَﺳُﻮلَ اﷲِ ﺻَ َّ اﷲ
 ن: َﻦْ �ُﻘْﺒَﺔَ ﺑْﻦِ ﺎﻋ ِم ٍﺮ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
َ ََ
َ َ َّﺳَﻠ
ٌ
ّ
َ
ﻮ
لَ ﻰﻠﻋَ اﻟنِ َﺴﺎ ِء« �ﻘﺎل َر ُﺟﻞ
َُاﺪﻟُّﺧ
 »�ُﻢْ و:َﻠَﻴْﻪِ وَ َﻢ ﻗﺎل
َ َ
َ َ
َ ْاﻷﻧ
 "ﺤﻟَ ْﻤ ُﻮ: أَﻓَﺮَأ َﻳْﺖَ اﺤﻟ َ ْﻤ َﻮ؟ ﻗﺎل،ِ َﺎ رَﺳُﻮلَ اﷲ:ﺎر
ِﻣﻦ
ﺼ
ِ
ُ َ
(الﻤ ْﻮت" )ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري

කාන්තාවන් ෙවත නුඹලා යෑම පිළිබඳව මම අ
කරමි යැයි න (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි )
තුමා පැවස. එවිට එක් අනුගාමි, සැමියාෙග
සමීප ඥාති පිරිම එම කාන්තාව ෙවත යා හැක
දැයි විමසු. එයට නබි තුමාණන් සැමියාෙග්
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ඥාති පිරි (ෙවත යෑම) මරණයකි යැයි පැව.
(වාර්තා ක: උක්බත් ඉබ්නු, මූලාශ: බුහා)

َ ُ
ّ � ِاﻨﻟَّﻲﺒ
اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
ََّ ﺻ
ِ
َﻦِ اﺑْﻦِ �َﺒَّﺎس ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
ٍ
َّﺳَﻠَّ َ َ َ َ َ ْ َّ رَﺟُﻞٌ ﺑِﺎمْﺮَأ ةٍ إِﻻ
َْ
َﻣ َﻊ ِذي � َﺮمٍ " )رواه
َ
 "ﻻ �ﻮَن:َ ﻢ ﻗﺎل

(ﺒﻟﺨﺎري

නුඹලාෙගන් කිසිෙවක කාන්තාවක් සමඟ ඇයෙ

(පිය, සෙහෝදරයා, පුතා වැ) මහ්රම් උදවිය ඇ
සමඟ සිටිෙය් නම් හැර හුදකලාෙව් ෙ. යැයි
නබි (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමාණන
පකාශ කළහ. (වාර්තා ක: ඉබ්නු අබ්බා රළියල්ලාහු අ- මූලාය: බුහා)
මහ්රම් යන ෙමම ඥාතී සම්බන්ධතාව අනු
ෙනොකරන ෙහේතුෙවන් ෙනොෙයකුත් විෂමතාව
විනාශ දායක විපත්තියන් සිදු ෙ.
ඒක පුද්ගලක පවුල් හා සමාජ සංස්ථා ස්ථාවර
පරිහානියට ලක් කරන අර්ථවත් ෙ
�යාදාමයන් ඉස්ලාම් තහනම් කර.
කවර අවස්ථාවක  වුව ද අන පිරිමිෙයකු හා
කාන්තාවක හුදකලාෙව හි මුණ ගැසීම කතා
සැරිසැරීම තහනම් .
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පිවිතුර පතිවත රකින්නට අෙප්ක්ෂා 
පිරිමිෙයකු හා කාන්තාවකෙග් යහපත 
ඉස්ලාම් ෙමම තහනම් නිෙයෝගය පැනවීමට ව
ෙවය.
කාන්තාවක ් තමන්ට කැ මති ස්වාමි පුරු
පිරිමිෙයක් තමන්ට කැමති බිරියක් ද ෙත
ඉස්ලාම් තහනම් ෙනොක.
දරුවන්ෙග් කැමත්ත අනුවය විවාහ කර දි
යැයි ඉස්ලාම් නිෙයෝග .
ෙම් කියමන මුල් කර ෙගන වැට කඩා ෙගන යා
යැයි ඉස්ලාම් පැවසුෙව්.
විපතියක් සිදු වීමට ෙපරතිවිපාකය පිළි
දැනුවත් කර ස.
හදිසි අවතාවක් ඇති වූ ව ිටක පවා පිරිම
කාන්තාව කතා ෙනොකළ යුතුම යැයි ඉස්
පැවසූෙව් න. එවැනි අවස්ථා වල පතිවතට හානි
ෙනොවන පරිදි ෙගෞරවෙයන් කටයුතු කරන
නිෙයෝග කර.
ෙමයට  උදාහරණ  වශෙයන් අ-කුර්ආන් මර
(අෙලයිහස් සලා) තුමියෙග් ඉතිහාසය ද 
(අෙලයිහිස් සල) තුමාණන්ෙග් ඉතිහාස
ඉගැන්වීම අපි දකි.
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ّ
َ
ﺖ
ﻤ
ّ
َ َ ْر
ﺎ �َﺘََﺜَّ ﻞَ لَﻬَﺎ �َﺮ ﺸ ً ا
ِ�ِ( َﺎﻟَْ إ١٧) َ ﺳَﻮِ�ًﺎ
َﺳ ْﻠﻨﺎ إِﻴﻟَْﻬﺎ رُوﺣَﻨ
ّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ﻋُ ذُ ﺑِﺎلﺮَّﻤ
١٨) ﺣ ِﻦ ﻣِﻨﻚ إِن ﻛﻨﺖ ﺗ ﻴًِﺎ
ﻮ
ඇය(මර්ය) ඔවුන්ෙගන් ෙව න්ව ත (දමා)
ගත්තා. එවිට(ජිබ්රීල) අපෙග් පිවිතුරු 
අපි ඇය ෙවත එව්ෙ. එවිට ඔහු ඇයට පූ
මිනිෙසකු ෙලස නිරූප.
ඇය, ඔබ බිය භක්තිකෙයකු නම් ඔබ ගැන සැබ
මම කරුණා භරිතයාණන්ෙගන් ආරක්ෂාව පතම
කීවා.
(අල-කුර්ආ19:17,18)
මූසා නබිතුමාණන් මද්යන් වැසියන්
කාන්තාවන් ෙදෙදෙනකුට ජලය ඇද දී උදව.
එවිට

ِﺑ

َﺎﻟَﺖْ إِنَّ أَﻲ

ِ ﻰ
َ َُ ْﻪُ إِ ْﺪَاﻫ
ََﻋ
ءﺗ ﺣ ﻤﺎ �َﻤْﻲﺸ ﻠ
 اﺳْﺘِﺤْﻴَﺎءٍ ﻗ
َ
ﺪْﻋُ ﻴﻟَِﺠْﺰ
ِ�َﻚَ أَﺟْﺮَ ﻣَﺎ ﺳَﻘَﻴْﺖَ ﻨﻟَﺎ
َﻮك

ඔවුන් ෙදෙදනාෙගන් එකිහු ෙවතට
ලැජ්ජාෙවන් යුතුව පැමිණ නුඹ අපට ජල
දීෙමහි කුලිය නතිඵල වශෙයන් පිරි නැ
සැබැවින්ම මාෙග් පියාණන් නුඹට ඇරයුම
යැයි ඇය පැවසුව.... (අල-කුර්ආ28:23-25)
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ෙමම සම්බන්ධතාවය ඉස්ලාම් පිළ.
පිරිමියා ෙග් පතිවතට යම් ෙදොසක් ඇති
කිසිදු සමාජයක් එය ව ිශාල ව ශෙයන් .
නමුත් කාන්තාව ෙග් පතිවතට යම් සීරීමක
සියලු සමාජයන් නැගී. කාන්තාවෙග් ෙගෞරව
ද පිරිමියාෙග් පතිවත ද ආරක්ෂා විය යුතු බ
පවසය.
ඉස්ලාම් එක් සංස්ථාව ක් ෙගොඩ න ගා ගත් .
එයටම ආෙව්ණිකතිපත්තියක් හකල්පයක් .
කිසිදු අවස්ථාවක එතිපත්තීන් කඩා ද
ෙනොසුදු.
ආදරය යන නාමෙයන් මුස්ලිම් ෙනොව න්නන
අත්වැල් බැඳීම ෙහෝ කූඩුෙවන් කූඩුවට මා
ඉස්ලාම් අනුමත කර න. එනම් මුස්ලිම්වර
මුස්ලිම්වරියක් විවාහ කර ගැනීමය ඉස්ලා
කර ඇත්ෙ. ඉස්ලාමය තළ  සිටම එහිතිපත්ත
කඩා දැමීම කිසිවිටකත් ඉස්ලාම් අනුමත.

ُ َْ ََ
ْ ٌْ َ ٌَ ْ ُ ٌ ََ ََ ّ
ّ ْ َ ﻰﺘ
لْﻤُﺮﺸ� ِت َ ُﺆْﻣِﻦَ وﻷﻣﺔ مﺆﻣِﻨﺔ ﺧ� ﻣِﻦ
ﻮا
ِﺤ
وﻻ �ﻨﻜ
ِ
َ
َ
ْ
ُ ْ ُ ّ َ ﻰﺘ
ُ ْ ُ َ ْ ُ َْ َ ْ َْ َ َ ْ
لْﻤُﺮﺸ� ِ� َ ﻳﺆﻣِﻨﻮا
ُﺮﺸ� ٍﺔ ولﻮ أﻋﺠﺒﺘ�ﻢ وﻻ �ﻨﻜِﺤﻮا
ِ
ِ
َ
ْ ْ ٌْ َ ٌ ُْ ٌَََْ
َ ُ َْ َ
ُ َ َ ْ َ َْ َ
ْ
ُﺮﺸكٍ ولﻮ أﻋﺠﺒ�ﻢ ُوﺌﻟ ِﻚ ﻳﺪﻋﻮن
ِ وﻟﻌﺒﺪ مﺆﻣِﻦ ﺧ� ﻣِﻦ
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َ ُ َْ ُّ
َ ُ ّ ّ َ ْ َ ْ َ ْ َ�ُب
َِّ َﻟ ﻟ
َ�ِ آ َﻳﺎﺗ ِ ِﻪ
ﺎر َا�َ ﻳﺪﻋﻮ ِﻰﻟ ﻟَْﻨَ ِﺔ والﻤﻐ ِﻔﺮةِ ﺑِﺈِذﻧ ِ ِﻪ
ﻰ
ِ
ّ
ّ
ّ
ُ ﺘﺬ
َ
ﺎس َﻌَﻠَﻬ ْﻢ َََﻛَ ُﺮون
ِ َِﻠﻨ
අල්ලාහ්ට ආෙද්ශ කරන්නියන් ඔවුන් විශ්
ෙතක් නුඹලා ඔව විවාහ කර ෙනොගන. අෙද්ශ
කරන්නිය නුඹලාව ආකර්ෂණය කළත් ඇයට
විශ්වාස කළ වහලියක් උස. නුඹලා(විශ්වාස කළ
කාන්තාවන) ආෙද්ශ කරන්නන්ට ඔවුන් වි
කරන ෙතක් නුඹලා විව ාහ කර ෙනො. ආෙද්ශ
කරන්නා නුඹලාව ආකර්ෂණය කළ ද ඔහුට 
විශ්වාස කළ වහෙලක් උසස. ඔවුහ (අෙද්ශ 
කරන්නන් නුඹ) නිරය කරා කැඳවන්ෙන.
අල්ලාහ් ඔහුෙග් අභිමතය අනුව ස්වර්ගය හා 
කරා කැඳවන්ෙනෝ. ජනයා  (අල්ලාහ) ෙමෙනහි
කරනු පිණිස ඔව ුනට ඔහුෙග් ව දන් ඔහු
කරන්ෙන.
(අල-කුර්ආ2:221)
ඒක ෙද්වත්වය පිළි ගත් ෙද්ව විශ්වාස වන්
එය පිළි ෙනොගත් අවිශ්වන්තෙයකු එක හා සමා
ෙනොෙවය. එබැවින් ආදරෙය් නාමෙයත්පත්ත
ෙදකක් ෙහෝ ආගම් ෙදකක් සතු උදවිය එ
ඉස්ලාම් අනුමත කර ෙනොම. ඉස්ලාම් වාමාංශි
දහමක් ෙනොෙව.
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එබැවින් ඉස්ලාම් ලබා ෙදන පිරිමි හා 
සම්බන්ධතා පිළිබඳව අවෙබෝධය ඉතා පැහ.
පිවිත. එය ඉකමවා යන සියලු යාවන් ඉස්ලාම
තහනම් කර.
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