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කම්කරුවන්ගේ මිතුරු මුහම්මද් නබි 
(සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) 

ගලොව ග ොගහෝ රටවල් කම්කරුවන්ගේ දිනය 
මැයි මස 1 වැනි දින සමරනු අපි දන්ගනමු. 18 වැනි ශත 
වර්ෂගේ අවසන් භාගගේ ද 19 වැනි ශත වර්ශගේ 
ආරම්භගේ ද කම්කරුවන් තම අයිතිවාසිකම් හිමි කර 
ගැනීම උගදසා ක්රිවයාමකමක කඅ අරගලයන් සිහි්මක රීමම 
වස් ගමම දිනය සමරනු ලැගේ. 

ආධි්ත ය දරන්නන් විසින් ්ැය 12 ක් ්ැය 15 ක් ්ැය 
18 ක් යනදී ගලස කම්කරුවන් ගසේවාවන් හි නිරත කරවා 
ඔවුන් ව දැඩි ගලස පීඩාවට හා මර්දනයට ්මක කඅහ. 
කම්කරුවන් ට තම මූලික අයිතිවාසිකම් ්වා අහිමි කර 
ප්රකමාවවක් තරමට ගගවීම් ගනොකර ඔවුන් විසින් සූරා කන 
ලදී. උදෑසන ්ටන් සවස දක්වා ගසේවගේ නිරත වීමට 
කම්කරුවන්  ල කරනු ලැබූහ.  

ගමම වාතාවරවය මත ් ැය අටක ගසේවා කාලයක් ඉල්ලා 
කම්කරුවන්ගේ අයිතිය තහවුරු කරනු පිණිස 
කම්කරුවන්ගේ අරගලය පිපිම ගිගේය. කම්කරු සංගම් 
බිහි විය. ඇමරිකාව බ්රිකතාන ය ප්රකංශය වැනි රටවල් හි ගමම 
අරගලයන් ආරම්භ විය. 

ඇමරිගේ 1832 දී ග ොස්ටන් හි ගනෞකාවක ගසේවය කඅ 
තස්සුමක කම්කරුවන් ්ැය 10 ක ගසේවගේ තමන් නිරත 
වන  වට ග ෝදනා නගමින් තම ගසේවා කටයුතු වලින් 
ඉවමක වූහ.  
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1835 හි ෆිලගදල්ෆියාගේ ග්න්සිල්ගේනියාගේ ගමම 
ග ෝදනාව ම ඉදිරි්මක කරනු ලැ  කම්කරුවන් ගසේවගයන් 
ඉවමක වූහ. ග්න්සිල්ගේනියාගවහි ගල් අගුරු ්තල් 
කම්කරුවන් හා දුම්රිය කම්කරුවන් අඩු ගසේවා කාලයක් 
ඉල්ලා 1877 හි ගසේවා කටයුතු වලින් ඉවමක වූහ. 

ඒ සමඟම ඇමරිකාගව හි ගනොගයකුමක ප්රකාන්තයන් හි 
පිහිටා ඇති  කම්කරු සංගම් ඒකා ද්ධ කරමින්  
ඇමරිකානු කම්කරු සංස්ථාව යන මැගයන් සංවිධානයක් 
බිහි විය. ගමම සංවිධානය ්ැය අටක ගසේවා කාලයක් 
පිළි ඳ ගයෝජනා ඉදිරි්මක කර දිගටම එම සංගමය 
ක්රිවයාමකමක විය. මැයි 1 වැනි දින කම්කරුවන්ගේ දිනය 
යන ගමකමාගවන් සමරන්නට ගහේතු වූගේ ගමම 
සංවිධානයයි.  

1886 මැයි 3 වැනි දින ඇමරිකාගේ මැක්කාර්මික් 
හාර්ගවස්ටං ගමෂින් නම් ආයතනය ඉදිරිපිට කම්කරුවන් 
3000 කට අධික  පිරිසක් ග්අ ගැසී අනතුරු ඇඟවීගම් 
උද්ග ෝෂවයක නිරත වූහ. ගමහි හට ගමක අර්බුධගය හි 
කම්කරුවන් සිේ ගදගනකු ග්ොලිසිගේ ගවඩි ් හරට ලක් වී 
මරවයට ්මක වූහ. ගමම සිද්ධිය ්ාදක කර ගනිමින් 
ගහේමාර්ක්කට් ආයතනගේ කම්කරුවන් විසින් මැයි 4 වැනි 
දින නිහඬතාගවන් යුතුව විශාල රැසව්ීමක් දියමක කරන ලදී. 
ගමහි 2500 ්මව කම්කරුවන් පිරිසක් සහභාගී වූහ.  

රැස්වීමට  ාධා කරමින් ග්ොලීසිය විසින් තහංචි ්න වන 
ලදී. සියලු ගදනා විසිර යන ගමන් නිගයෝග කරන ලදී. 
ගමම අවස්ථාගේ දී රැස් වී සිට පිරිස අතුරින් ග ෝම්  
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ප්රකහාරයක් එල්ල විය. එයින් ග්ොලිස් නිලධාරිගයකු එම 
ස්ථානගේ දීම ජීවිතක්ෂයට ්මක විය. ්සුව ග්ොලිසිය 
විසින් රැස් ව සිට පිරිස ගවත ගවඩි ප්රකහාර එල්ල කරන ලදී. 
කම්කරුවන්ගේ ප්රකධානීන් සිරභාරයට ගගන නඩු ්වරන 
ලදි. ගමම නඩුව 1886 ජූනි 21 වැනි දින ආරම්භ විය. 
නඩුව අවසන් වූගේ 7 ගදගනකුට මරව දඬවම නියම 
කරමිනි. ගමම සිද්ධිය ගහේමාර්ක්කට් මහා  ාතනය නමින් 
හැඳින් විව. ගමම සිද්ධිය සමඟ සම් න්ධ කර 
ගහේමාර්ක්කට් හි සිහිවටන ඵලකයක් ඉදි කර ඇත.  

1887 ගනොවැම් ර් මස 11 වැනි දින කම්කරුවන්ගේ 
නායකයින් වන ආගස්ට් ස්ග්යින්, ඇල් ර් ්ර්සන්, 
ඇගඩොල්ස් බිිඃසෂර්, ගජෝජ් එංගල් යන අය එල්ලා මරන 
ලදී.  

1887 ගනොවැම් ර් මස 13 වැනි ්ැවැමකවුණු රැලියට මුළු 
ඇමරිකාවම ග්අ ගැසුවහ. රට පුරා ලක්ෂ 5ක ්මව 
ගදනා ගමොවුන්ගේ අවසන් රැලියට සහභාගී වූ අතර 
ඇමරිකාව පුරා කළු දිනය යැයි ගශෝකය ්අ කර සිටයහ.  

1889 ජුලී මස 14 වැනි දින ්ැරිසිගේ ගසොසියල් 
කම්කරුවන්ගේ ජාත න්තර කම්කරු ් ාර්ලිගම්න්තුව රැස ්
විය. රටවල් 18ක සිට නිගයෝජිතයින් 400 ගදගනකු ් මව 
ගමම රැස්වීමට සහභාගී වූහ. බිගරක්ටක් ඒන්ගල්ස් ඇතුළු 
ව ග ොගහෝ ගදගනක් සහභාගී වූ ගමම රැස්වීගම හි කාල් 
මාක්ස් අවධාරවය කඅ ්ැය 8ක ගසේවා මුරය පිළි ඳ 
අරගලය ඉදිරියට ගගන යන ගලස තීන්දු වීමමක සමඟම 
1890 මැයි මස ්අමුවැනි දින මුළු ගලොව පුරා සිටන 
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කම්කරුවන් විගරෝධතා අරගල ්ැවැමකවිය යුතු යැයි හඬ 
්ැතිර යන ලදී.  

ගමම හඬ මැයි ්අමුවැනි දින, ජාත න්තර 
කම්කරුවන්ගේ දිනය ගලස සලකා එදින සැමමමට තුඩු 

දුන් ගහේතුව විය. (wikipedia.org) 

ගමම ඓතිහාසික අරගලය ගදස අවධානය ගයොමු කඅ විට 
කම්කරුවන්ගේ සාධාරණීය ඉල්ලීමට නිලධාරි පිරිස 
සවන් ගනොදී තම නිල  ලගයන් මැඩලීමට ඉදිරි්මක වූ  ව 
්ැහැදිලිය. ජීවතය ද මරවය ද යන අරමුණින් 
කම්කරුවන් තම අයිති වාසිකම් උගදසා ්ාරට  ැස 
උද්ග ෝෂව ව ා්ාර වල ගයදුවහ.  

ඒ ගවනුගවන් ජීවිත ග ොගහෝමයක් ්රිත ාග රීමමට 
ඔවුනට සිදු විය. එම දිනය සිහි්මක රීමගම් අරමුණින් 
වාර්ෂිකව මැයි මස ්අමුවැනි දින කම්කරුවන්ගේ දිනය 
ගලස සමරනු ලැගේ. 

එම අරගලගේ ප්රකතිඵලයක් වශගයන් අද කම්කරුවන්ගේ 
දීමනාවන්, නිවාඩු දීමනාවන් ඇතුළු ව සෑම රටකම 
කම්කරු නීති ක්රිවයාමකමක කරන්නට ආරම්භ විය. ඔවුන්ගේ 
අයිතිවාසිකම් සඳහා හඬ නැගීමට ස්ගවච්ඡා සංවිධාන ් වා 
අද බිහි වී ඇත. 

ගම් ් සුබිම යටගමක 7 වැනි ශත වර්ෂගේ බිහි වූ අවසන් දූත 
නබි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) තුමාවන් 
කම්කරුවන්ට ල ා දී ඇති අයිතිවාසිකම් පිළි ඳ ව අ්ගේ 
අවධානය ගයොමු කඅ යුතු ගවයි.  
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අල්ලාහ්ගේ මඟ ග්න්වීම් යටගමක ඉස්ලාමය උගන්වා එය 
ක්රිවයාවට නැංවූ නබි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාගවෝ කුලියට එළුවන්  ලා ගන්නා 
එගමන්ම ව ා්ාර කටයුතු වල නිරත වන ගසේවකගයකු 
වූහ. ගසේවකයින්ගේ දුෂක්රතාවන් හා ගැටලු පිළි ඳව මනා 
අවග ෝධයක් ඇති අගයකු වූහ. ගද්ව දූතගයකු ගලසින් ද 
කම්කරුගවකු ගලසින් ද එතුමාවන්  ග්න් වූ ජීවිතය 
ඇමකගතන්ම ආදර්ශමමක ජීවිතයරී.   

මිනිගසකු හිඟමන් අයදිනවාට වඩා තවමක ගකගනකු මත 
යැපීමට වඩා තම දෑතින් උ්යා ආමකම ගගෞරවගයන් යුතුව 
ජීවමක වීම ගේේෂ්ය යැයි ඉගැන්වූහ. රැරීයාවක් රීමම 
පිළි ඳව දිරි ගැන්වූවා ්මවක් ගනොව කම්කරුවන්ගේ 
ේමය වැදගමක ගකොට සැලකූහ. අගනකා ගනොරවටා වං ා 
ගනොගකොට අනුමත රැරීයාවක් කර ජීවමක වන ගමන් දිරි 
ගැන්වූහ.  

ඔ  අතුරින් ගකගනකු ලණුවක් ගගන තම පිට මත දර 
මිටයක් ඔසවා ගගන විකුවා ජීවමක වීම ජනයාගගන් 
හිඟමන් යදිනවාට වඩා ගේේෂය්ය යැයි නබි (සල්ලලල්ලාහු 
අගලයිහි වසල්ලම්) තුමාගවෝ ්ැවසූහ. (බුහාරි - 3406) 

ගකගනකු තම දෑතින් උ්යා අනුභව කරන ආහාරයට වඩා 
උතුම් ආහාරයක් රීසිවිටක අනුභව කඅ ගනොහැක. ගද්ව 
දූත දාවූද් (අගලයිහිස් සලාම්) තුමා තම දෑතින් උ්යා 
අනුභව කරන්ගනකු ව සිට  ව නබි (සල්ලල්ලාහු 
අගලයිහි වසල්ලම්) තුමාගවෝ ්ැවසූහ. (බුහාරි - 2072) 
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කම්කරුවන් සමඟ මානුෂික ගලසින් කටයුතු කරන ගමන් 
ද ඔවුන්ගේ හැඟීම් වලට ගරු ගකොට ක්රිවයා කරන ගමන් ද 
නබි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) තුමාගවෝ 
අවධාරවය කඅහ.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) තුමාට ගසේවය කඅ 
එතුමාවන්ගේ සහගාමිගයකු වූ අනස් බින් මාලික් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ගමගසේ ්වසා සිටයි.  

මම නබි (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) තුමාවන් අඟ 
වසර 10ක් කම්කරුගවකු ගලස ගසේවය කර ඇමකගතමි. 
(මාගේ සිත රිගදන ්රිදි) ‘චී‘ යනුගවන් ගහෝ (ගමය) ඔ  
කගඅේ ඇයි ? යන්ගනන් ගහෝ ඔ  (ගමය) ගමගසේ කඅ යුතු 
ගනොගේ ද ? යන්ගනන් ගහෝ එතුමාවන් මට ්වසා 
ගනොමැත. (බුහාරි - 6038) 

කම්කරුවන් ්වා මිනිසුන්ය. ඔවුන්ට ගරු කඅ යුතුය. 
ආදරය ගසගනහස ්ෑ යුතුය. ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් අනුව 
ගසේවාවන් හි නිරත කඅ යුතුය. ඔවුන්ගේ කතාවට සවන් 
දිය යුතුය. ඔවුන්හට අනවශ  ගලසින් (දරා ගත ගනොහැරී) 
දුෂ්කරතාවන් ගනෝැවරිය යුතුය යනුගවන් නබි මුහම්මද් 
(සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) තුමාවන් නිගයෝග 
කඅහ.  

මිඃරූර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා වාර්තා කරයි.  

මම අබූ දර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ව (මදීනාවට 
සමී්ගයන් ඇති) ර දා යන ස්ථානගේ මුව ගැසුගවමි. 
එවිට ඔහු ගවත ඇඳුම් කට්ටලයක් ද ඒ හා සමාන ව 
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ඔහුගේ වහලා ගවත ද ඇඳුම් කට්ටලයක් තිග නු මම 
දුටුගවමි. එවිට (මවිතයට ්මක ගවමින්) ඒ ගැන මම 
ඔහුගගන් විමසා සිටගයමි. එයට ඔහු (මම) දිනක් 
ගකගනකුට  ැව වැදී ඔහුගේ මව ගැන ද වැරදි ගලස 
්ැවසුගවමි. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාවන්  

අබූ දර්, ඔ  ඔහුට ද ඔහුගේ මවට ද ගදොස් නැගුගවහිය. 
අඥාන යුගගේ ගති ් ැවතුම් වලින් යුමක මිනිගසකු ගලසින් 
සිටන්ගනහිය. ඔ ගේ වහලුන් ඔ ගේ සගහෝදරයන්ය. 
ඔ ගේ ්ාලනය යටතට ඔවුන්ව ්මක කගඅේ අල්ලාහ් ය. 
එ ැවින් ගකගනකුගේ සගහෝදරගයකු තම ්ාලනය 
යටගමක සිටගේ නම් අනුභව කරන දැයින් ඔහුට ද ආහාර 
ස්යයි. තමන් අඳින ්ලදින දැයින් ඔහුට ද අඳින්නට 
සලස්වයි. ඔහුගේ ශක්තියට ඔේග න් වූ කාර්යයන් හි ඔහු 
නිරත වූගේ නම් ඔවුනට උදේකරුවන් වශගයන් සිටන්න 
යැයි ්ැවසූහ. 

එ ැවින් මම අඳින ගසේම මාගේ වහලාටමක අඳින්නට 
සැලැස්වූගයමි යැයි අබූ දර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
්ැවසූහ. (බුහාරි - 30) 

කම්කරුවන්ගේ ගගෞරවය උසස් ගකොට සලකා ඔවුන් 
සමඟ මානුෂික ගලසින් කටයුතු කරන ගමන් ද ඔවුන්ගේ 
අයිතීන් ආරක්ෂා කර ගදන ගමන් ද නබි (සල්ලල්ලාහු 
අගලයිහි වසල්ලම්) තුමා ්ැවසූ ගමම ප්රකකාශය 
කම්කරුවන්ගේ සාසනගයහි ලිවිය යුතු අපූර්වජනක වදන් 
ග්අරී. කම්කරුවන් ව මිතුරන් ගලස  ලන්න. ඔවුන් 
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අසීරුතාවට ්මක වන විට උදේ කරුවන් ගලස සිටන්න 
යනුගවන් හාම්පුතුන්ට අව කර ඇමකතාහ. ගමගසේ ඉසල්ාම් 
්වසන කම්කරු අයිතිය ගලොව වටහා ගමකගමක නම් 19 
වැනි ශත වර්ශගේ කම්කරුවන්ගේ අරගලය ඇතිවන්නට 
ගහෝ පිපිගරන්නට ගනොතිබුණි.  

කම්කරුවන්ගේ ේමය වැදගමක ගකොට සැලකූ නබි 
(සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) තුමා ්වසා සිට තවමක 
ප්රකකාශයක් ගදස  ලන්න.  

ඔ  අතුරින් රීසිගවකු ගවත ඔහුගේ ගසේවකයා ඔහුගේ 
ආහාරය ගගන ආගේ නම් ඔහු තම ගසේවකයාව තමන් 
සමඟ වාඩි කරවා ගන්න. එගසේ ඔහු ව වාඩි කර 
ගනොගමකගමක නම් ඔහුට ද එක් මිටක් ගහෝ මිට රීහි්යක් 
ගහෝ කටක් ගහෝ කටවල් රීහි්යක් ගහෝ කෑමට ගදන්න. 
ගහේතුව ඔහු එය පිසන විට එහි උණුසමමක එහි 
දුෂ්කරමකවයමක ඉවසා දරා ගමකගමක යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු 
අගලයිහි වසල්ලම්) තුමා ්ැවසූහ. (බුහාරි - 5640) 

කම්කරුවන් තම හාම්පුතුන් ගවනුගවන් උ්යන විට 
හාම්පුතුන් තම කම්කරුවන්ගේ ගසේවය වැදගමක ගකොට 
සලකා අවශ  කටයුතු ඉටු කර දිය යුතුය. හාම්පුතුන් හා 
ගසේවකයා එකට වාඩි වී ආහාර ගත ගනොහැරී වුව ද 
ගසේවකයින්ගේ කුසගිනි නිවන්නට ආහාරය සැ්යිය යුතු 
ගේ. ගමය ගසේවකයින්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම ගේ යැයි 
නබි (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) තුමා අවධාරවය 
කඅහ.  
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ඔවුන්ගේ ගේතනය ඔවුන්ගේ ගසේවය අවසන් වූ වහා 
ගගවිය යුතුයි. එය ප්රකමාද ගනොකඅ යුතුයි. ඔවුන් හඅන 
දහඩිය බිඳු සිඳී යෑමට ග්ර ඔවුන්ගේ කුලිය ල ා දිය යුතුය 
යනුගවන් ද නබි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාගවෝ නිගයෝග කඅහ.  

දහඩිය සිඳී යාමට ග්ර ගසේවකයින්ගේ කුලිය ල ා 
ගදන්න. යනුගවන් නබි (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ්ැවසූහ. (තිර්මිදි - 1434) 

ගසේවකයින්ගේ කුලී මුදල අඟ ත ා ගගන ග ොගහෝ 
හාම්පුතුන් හා ් ාලකයින් නිසි අයුරින් නිසි ගේලාවට ඒවා 
ඔවුන්හට ල ා ගනොගදන  ැවින් ගැටළු උමකසන්න වී ඇත. 
අද ගලොගව හි රාජ යන් කම්කරුවන්ට හිමි විේමික මුදල් 
නිසි ගලස ගනොගගවා එම මුදල් ආගයෝජන සඳහාමක 
අභිවෘද්ධිය සඳහාමක තම අවශ තාවන් ඉටු කර ගැනීම 
සඳහාමක භාවිත කරයි. ගම් ගහේතුගවන් කම්කරුවන් 
ග ොගහෝ දුෂ්කරතාවන් වලට මුහුව ගදති. මාස 
ගවනාවක් අවුරුදු ගවනාවක් එම මුදල ල ා ගත 
ගනොහැරීව ලත ගවති. ඇතැම් විට තමන්ගේ විේාමික 
මුදල් ගනොල ාම අවසන් හුස්ම ගහඅති. දහඩිය සිඳීමට 
ග්ර කුලිය ල ා ගදන්නැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා උ්ගදස් දුන් කම්කරු අයිතිය ඉතා 
්ැහැදිලිව ගමහි සඳහන් ගවයි.  

කම්කරුවන්ගේ අයිතීන් සූරා කන එම අයිතිවාසිකම් 
උල්ලං නය කර දමන සමාජගේ ග ොගහෝ ගදනා සිටති. 
ගමගලොගව හි එම අයිතිය ල ා දීමට ප්රකතික්ගෂේ් 
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කරන්නන් ට එගරහිව මඅවුන් ගකගරන් නැගිටුවනු ල න 
දිනගේ තමන් තර්ක කරන  ව නබි (සල්ලල්ලාහු 
අගලයිහි වසල්ලම්) තුමා අවවාද කඅහ.  

‘මඅවුන් ගකගරන් නැගිටුවනු ල න දිනගේ මම තුන් 
ගදගනකුට එගරහි ව (අල්ලාහ් අභියස) තර්ක කරමි‘ 
යනුගවන් නබි (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
්ැවසූහ.  

්අමුවැන්නා නිදහස් පුද්ගලගයකුව වහගලකු  වට ්මක 
කරන්නා. 

ගදවැන්නා දුන් ග්ොගරොන්දු කඩ කරන්නා. 

තුන්වැන්නා එක් ගසේවකගයකු ව කුලියට ගගන ඔහුගගන් 
ගසේවය ල ා ගගන ඔහුගේ කුලිය ල ා ගනොගදන්නා. 
(බුහාරි 2270) 

එක් මිනිසකුගේ අයිතිය ගමොනයම් ආකරයරීන් වුව ද 
විනාශ කර දැමීමට ඉඩ සැලසිය ගනොහැක යන්න ගද්ව දූත 
මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) තුමාගවෝ 
සඳහන් කඅහ. එ ැවින් කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් 
පිළි ඳව මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාගවෝ ල ා දුන් උරුමයන් ගැන ගලොව හැම  ැලිය යුතු 
ගනොගේ ද?  

ඔගේ අදහස් ්හත සඳහන් ලිපිනයට එවන්න. 

e.mail: sinhala@islamhouse.com 
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