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“ෂරි” පිළිෙවත පිළිබඳ ව.
ඉස්ලාමයට එෙරහිව විවිධ මයන් මගින් මතු ෙකොට
විෙව්චන ෙදස බලන විට එක් ෙපොදුතාවක් ඉතාලිව ම
දක්නට ඇ. එනම් විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන්නන් 
අදාළ විෂය පිළිබඳව පැහැදිලි හා ගැඹුරු දැනුමක
තම සිෙතහි මතු වී ඇති ඉස්ලාම් පිළිකුල හා ඉස්ල
පමණක් පදනම ් කර ෙගන ෙකන්ද කන්ද කර ෙපන
වෑයමක  නිරත වී ඇති . ෙබොෙහෝ අවස්ථාවන්හ ි
ෙකන්දකතරම්වත් ෙහේතු ෙනොමැතිව විෙව්චන ඉදි
තිබීම පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ලට හා සිත් ෙව්
වන්ෙන. ඉස්ලාමිකයින් වන අපි අල් කුර්ආනෙය් හ
විසින් ම වර්ගයාට යහමඟ ෙපන්ව ීම උෙදසා පත්
අවසන් ධර්ම දුතයා ණන් වූ ම ුහම්මද් (එතුමා
ෙකෙරහි ෙදවිෙග් ආශිර්වාදය හා සාමය අත්) මඟ 
ෙපන්වීම අනුගම නය කරන්නන් වශෙයන ් කිසි
අපහාස ෙනොකරන්නට බැඳී සිටි. සමහර අවස්ථාවන්හ
දී නිවැරදි මයන් පදනම් කර ෙගන අර්ථදායක විෙ
ඉදිරිප ත් කළත් පදනම්  විරහිත අන්දමින් 
අපහාසාත්මක ෙලස කරුණු ඉදි කිරීම ක් මුස
වරෙයකුෙගන් සිදු ෙනොවිය යුත.

“අල්ලාහ් හැර ඔවුන් අයැදින  (ෙහෝ අයට) නුඹලා
අපහාස ෙනොකරව” (අල් කුර්ආ4 : 108)  
ෙමම පැහැදිලි උපෙද්ශය පිළිෙගන ඒ අනුව කටයු
අපි බැඳී සිටි. එම නිසා ෙනොදැනු කමින් ඉස්ලාමය
එෙරහිව මතු ක ෙචෝදනා  පිළිබඳව අපට අනුගම
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කරන්නට විවෘතව ඇත්ෙත්ය අසත්ය කුමක් ද යන
පැහැදිළි කර දීම . ඒ අනුව‘ෂරි’ පිළිබඳ ව මතු වී
වැරදි අවෙබෝධයන් පැහැ කර දීෙම ් උත්සාහ
ෙයෙදන්නට ෙමම ලිපිය මගින් කටයුතු ක.        

“ෂරි” යනුෙවන් අදහස් වන්ෙන්ද?  

ෙමහි පදගතාර්ථය න‘දිය ඇලක් ෙවත ෙයොමු වී ඇත
මාර්ගය, දිය ෙබොන ස්ථානය, මාවතක් ෙහෝ නිවැරද’
යන්න. ෙමම අර්ථයන් ෙගන් අෙප්ක්ෂිත තැනක
නිශ්චිත ඉලක්කයක් කරා ෙයොමු වූ මාවතක් ෙහෝ 
අර්ථය ෙගන දීමට ෂරිආ යන පදය ෙයොදා ගනු . අල්
කුර්ආනෙය් ෂරිආපදය හා එහි විවිධ අෙභ්ධ  පිළිබ
ස්ථාන පහක සඳහන් වී ඇති නමුත් එහි විස්තීර්ණ 
කාලීනව සිදු . ඉස්ලාමෙය් ආරම්භක කාල වකවානු
‘ඉස්ලාම’ ‘දී’ යන පදයන් ෙම ් ෙවනුවට උපෙයෝගී
ගන්නා ල.
මුස්ලිම් වරු න්ෙග් ජීවි ත හසුරුවන,
නියාමනය, ඉගැන්ව, හා  අගයන් හුවා දැක්ව
සංකල්පාත්මකව ෂරිආ යන පදය උපෙයෝගී කර ගනු.
ෙමය මුස්ලිම් වරෙයකුෙග් පරිපුර්ණ ජීවන සැලැස්
ඉතා පළල් සංකල්ප. නැමදු, සදාචාරය, පුද්ගල ආකල
හා කල් යාව ෙමන්ම ෙද්ශපා, ආර්ථ, සමාජී, සමාජ 
සත්කා ෙක්තයන් ද පරාධ හා සිවිල් අංශය තනි පුද්
අයිති වාසිකම් හා සමාජීය අයි ද ෙමයට අන්තර්ග
ෙවය.
එෙහයින් ෂරිආ යනු ෙදවිඳුන් ව විශ්වාස කර
ජනයාට ෙමෙලොව හා  මතුෙලොව ජය අත් ප ත් කර ගැ
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උෙදසා අනුගමනය කිරීමට ෙදවිඳුන් විසින් සකස්
මාවතක් ෙලස වහ කිරීම වඩාත් සුදු.

ෂරිආ හි අෙප්ක්ෂිත අරමු?

ෂරිආ හි මුලික අරමුණ වතිපත්තියක් වශෙ
මිනිසුන් මුහුණපාන දුෂ්කරතාවන් ඉවත් ෙකොශ්න 
හා ගැටලු වලට යහ විසඳුම් ලබා. ෙපොදු වශෙයන් ෂර
පිළිෙවත මගින් පුද්ගලයින් හා සමාමි වන්නට ද
ගන්වන අතර ෙදවිඳුන්ට සමීපතාවක් ෙගොඩ නගා ගන
ෙපන්ව. සමාජයන් ආරක්ෂිතව සහෙයෝගීතාවකින්
ඒකීයත්වය පිළිබඳ හැඟීමක ින් හා විශ්වාසය
සැෙවොම එකිෙනකාට උපකාර කර ගනිම ින් ය
දිරිගන්වමින් හා ෙදවිඳුය වූ අයහකමින් එකිෙ
වළකමි කටයුතු කිරීම ම ිනිස් සමාජෙය් යහ ප
අත්වශ් කරුණ.

දහම සුරක්ෂිත කිරීම  ෂරිආ හි අරම ුණු අත
ස්ථානයක් ගන. මිනිස් ජීවිතෙය් හරය හා සාරය
ගැෙනන්ෙන් දහ. මිනිසාෙග් ෙමෙලොව හා මතුෙලොව
රැඳී ඇත්ෙත් දහෙම් නිවැරදි මග ෙපන්වීම් අ
මතය.
ජවිත ආරක්ෂ ෂරිආ හි තවත් වැදගත් අරමුණ.

කිසිදු ජීව හිරිහැර කිරීමට ෙහෝ අන් අයෙග් ජී
කිරීමට ෙහෝ අයිතියක් කිසිෙවකු. අන් අයෙග් ජී
අනුල්ලංඝනීය බව ඉස්ලාමය උගන්වන අතර අහිංසක
වලට හානි සිදු කිරීම මහා පාපයක් ෙලස .
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බුද් ආරක්ෂා කිරීමද ෂරිආ හි තවත් වැදගත්

ෙවය. මුස්ලිම් වරෙයකු සෑම විටම සන්සුන් හ
කමකින් යුක්ත වි. මත් පැන් මත් කුඩු හා සිය
දව්යන්ෙගන් වැළකී සිටීවශ් ෙවය. බුද්ධිය හා ම
ව්කුලත්වයට ප ත් කරන්නා වව් හා  අෙනකු දෑ
පුද්ගලයාට හා සමාජයට අති හාන.

ෙද්පළ හා ධන ආරක්ෂා කිරීම ඉතා වැදගත් තැනක්

පිළිෙවෙත් අන්ත. පුද්ගල ආරක්ෂණය පිළිබඳ 
පරිපුර්ණ වීමට නම්මෙය් ඵලය ෙලස සැලෙකන ෙද්ප
හා ධනය සුරක්ෂ ිත විය. ෙසොරකමින් හ
බලහත්කාරකමින් තම වස්තුව රැක  සහතිකයක් ති
පුද්ගල ආරක්ෂණෙය් වැදගත් ස්ථාන.            

පරපු පිරිසිදුව හා නිවැරදිව පවත්වා ෙගන ය

පිළිෙවෙත් ඉතා වැදගත් අංගයක. විවාහයට පුර්ව හා 
බාහිර සියලුම ලිංගික සම්බන්ධතාවන් තහනම් වන
දඬුවම ් ලැබීමට ෙහේතු වන කරුණු ෙල. අවිවාහ
ෛමථුන, අනාචාරය, ලිංගික අපචා, ගණිකා වෘත්තිය 
සියලුම ආකාරෙය් ලිංගික වැරදි ෙමන්ම එම වැරදි ක
කරවන  සියලු සාධක පිළිබඳව ෂරිආ පිළිෙවත දැ
ස්ථාවරයක සි.
ෂරිආ හි සියලු කරුණු ඉත පහ ඇතුළත අඩංග
වන්ෙන.

යහ සමාජයක් ෙගොඩ නැගීහා සුරක්ෂිත කිරීම 
ඇති  ධාන කරුණු කු?
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1. ආධ්ත්මික හා සාරධර්ම  සපිරි සමාජයක් ෙගොඩ
අභිෙයෝගාත්මක ෙමන්ම අති දුෂ්කර කාර්.
2. එවන් යහ සමාජයක් පිරිහීෙම න් හනෙයන්
ආරාක්ෂා කිරීම එය නිර්මාණය කිරීමට වඩා අති භ
දුෂ්කර යාවක.
3. ෙම් ෙහේතුව නිසාම සමාජෙය් යහ පැවැත්ම සහතික
හා ආරක්ෂා කිරීමට නීති රීති ෙමන්ම නිවැරදි
අත්වශ් ෙවය.
4. ෙමම �යාවලිෙය්පුද්ගලයා ආරක්ෂා කිරීමට වඩා ස
සමාජය ආරක්ෂා කිරීම සඳහමුඛ තාවක්  යුතු ෙ.
5. සමාජ විෙරෝධීයාවකට මුල් වන පුද්ගලෙයකු ග 
(කැප) ෙකොට සමස්ත ධාර්මික සමාජයම ආරක්ෂා කි
කටයුතු කිරීම ඉස්ලාමෙය් ප.
6. ඉස්ලාමීය නීති රීති සකස් වී මස්ත  සමාජෙය්
සුරක්ෂිතභාවයමුඛතාව ද ඉන් පසු පුද්ගලයා ආර
කිරීෙම් කටයුත්තට ෙයොමු වීෙම් ප.

ෂරිආ පිළිෙවත ෙකෙරහි පැවෙරන කාර්ය
කුමක?
මනුෂ ජීවිතෙය් පහත සඳහන් කරුණු ස්ථාපිත කිර
අවධානය ෙයොමු කරමින් ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් ස.  
1. ජීවිතය පිළිබඳ අනුල්ලන්
2. මානව නිදහස
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3. මිනිසත්සකම පිළිබඳ සැලකිල්ල හ
4. මානව ෙගෞරවය
5. සදාචාරාත්මක හැසි
6. යුක්තිය හා සාධා
7. සාමය
8. පාරිසරික සුරක්ෂි

“(විශ්වාසවන්ත,) ඔබ නීතිගරුක වන ෙලස ද ෙහ
ක ්යාවන් කරන ෙලස ද ඥාතීන්ට උපකාර කරන ෙලස
අල්ලාහ් සැබැවින්ම ඔබට නියම කර. අවමානයට
ලක් වන ක ්යාවන, පාපයන, අපරාධයන් ආදී දැ(ඔබ 
ෙකෙරන) ඔහු තහනම් කරන්. (ෙම් දැ) ඔබ මතක 
තබා ගත යුතු යැයි  (අල්ලාහ) ඔබට යහ  අවවාද 
ෙදන්ෙන.” (16 : 90)
“(විශ්වාසවන්ත,) නීතිය අකුරටම පිළිපැ
අල්ලාහ් ෙවනුෙවන් ඔබ සාක්ෂ. මිනිසුන්ෙගන
ෙකොටසක් ෙකෙරහ (ඔබ තුළ ඇ) ද්ෙව්ශ (ඔවුන)
අපරාධයක් කිරීමට ඔබව ෙපොෙලොඹවා ෙනො.
(ෙකොපමණ ෙක්ධයන් තිබු) ඔබ නීතියම ක යාත්මක
කරව. එය බියබැතිමත්භාවයට ඉතා සමීප ව.
(කුමන අවස්ථාවක දී ව) ඔබ  අල්ලාහ්ටම  බිය .
සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔබ කරන දෑ ෙහොඳින් .”

(5 : 8)

ෂරිආ පිළිෙවෙත් යන් කුම?

ෂරිආ හිධානතම මුලාය වන්ෙන් අල් කුර. අල්ලාහ්
(එකම සත් ෙදවින) ෙග් සෘජු වදන් ෙමහි අන්තර්
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අතර ෙලොව අවසන් වනතුරු පවතින එකමය දිවමය
මාර්ෙගෝපෙද්ශය ද ෙමය ෙ. අල් කුර්ආනයට ප‘සුන්’
නමින් හැඳින්ෙවන මුහම්මද් ධර්ම ද(ෙදවිඳුන්
ආශිර්වාදය හා සාම ය එතුමන් ෙකෙරහි ඇත) �යා,
පකාශන හා  අනුමත ක දෑ අඩංගු ෙදවන මුලය වැදගත්
ෙවය. ෙමම කරුණු අඩංගන්ථ (උදාහරණ: සහිහ් බුහ,
සහිහ් මුස්, ඉබ්නු මා, තිර්, නසාය, යනාදි) ඉස්ලාමිය
විද්වතුන ්ෙග් දැඩි සුපරීක්ෂාවට භාජනය ෙක
වර්ගීකරණයක් අනුව සකස් ෙකොට. ‘හදීස’ යන අරාබි
වචනයට පකාශනය, වදන, සිදුව, අලුත් යන අර්ථ 
අතර ෙමම වචනය සුන්නා යන සංකල්පයට සමාන අරුත
පදයක් ෙලස භාවිත ෙක. සුන්නාව අන්තර්න්ථ
හඳුන්වන්ෙන් ද හදන්ථ ෙලස. අල් කුර්ආනය 
සුන්නාවට අමතර‘ඉජ්ම’ (සම්මු, එකඟතාව) ‘කියාස’
(සමාකෘති, සමාකාර ෙපොද ෙදයින් සුවිෙශේෂය නි
කිර), ඉජ්තිහා(තර්කනය හා විචා) හා මස්ළහ (මහජන 
හා ෙපොදු යහප) ආදී කරුණු ද ෂරිආ පිළිෙවෙයන්
ෙලස සැලෙක.

දහම හා ෂරිආ ව අතර ඇති ෙවනස කු?

නීති පද්ධ, නියාමනය, යහ  ඉගැන්ව, හා  මුස්ලි
වරුන්ෙග් ජීවිතය හසුරුගයන් ෂරිආෙවන් අදහ
ෙව. නැමදු, සදාචාරයන, පුද්ගල චර්යාවන් යාකාරකම්
ෙමන්ම ෙද්ශපාල, සමාජයී, ආර්ථ, අපරාධ හා සිවි
ෙක්තයන් ෙමයට අඩංගු . ෙදවිඳුන්ෙග් සියලු ධර්
මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව් එකම දහමක් වු
මුලික හරය ද එකක්ත් පරිවාර නීති හා ඉගැන්වී
ධර්ම දුතයාණන්හට පහළ කරනු ලැබූ පණිවි
සමාජෙයන් සමාජයට  ෙවනස් වි. උපවාස ශීලය අල
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කුර්ආනය අනුව ෙමයට ෙපර විසු ජනයාට ද අනිවාර
බව  සඳහන්ෙකොට ඇ. නමුත් සැමටම නියම  වූ උප
ශීලෙය් හරය එකක් වකලින් ක එහි චර්යා පිළිබ
ෙවනස්කම් සිදු ෙණ. උපවාස ශීලෙය් ෛදනික ක
පරාසය හා  සම්පුර්ණ දින ගණන පි ළිබඳව ෙව ද 
ෙදවිඳුන් විසින් ණ.
   
ඉස්ලාමයට අනුව මුළුම හත්  වර්ගයාටම  නිවැරදි
ෙපන්වීම් අඩංගුය දහම ලැබිය යුත්ෙත් විශ්වෙය්
සත් වූ එකම ෙදවිඳුන් පම. කාල වකවානු, පෙද්ශ,
වාර්ගිකත්වය ෙහෝ අන් සාධක පිළිබඳව තැකීමකි
මිනිස් ස්වභාවය හාධාන මිනිස්යාකාරකම් ෙබොෙහෝ දුර
සමානය. ෙමම කරුණ පදනම ් කර ෙගන සකල මන
වර්ගයාෙග්ම සියලු තාවන් උෙදසා සතය ෙදවිඳුන්ෙ
එකම දහමක් පමණක් පහළ වීචාරයට හා චින්තනයට ප
ගත හැකි කරුණක් ව . ෙමම දහම ඉස්ලාම් . ඉස්ලාමය
මුහම්ම ද් ධර්ම දුත (එතුමා ෙකෙරහි ෙදවිඳු
ආශිර්වාදය හා සාම ය අත්ෙ) විසින් පම ණක් උග
ලද්දක් ෙනො. මුහම්ම ද් තුමානන්ට ෙපර හම,
ෙමෝෙසස්, ෙජ්සුස් ඇතුලත්ව සියලු යින් වි
(එතුමන්ලා සැම ට ෙදවිඳුන්ෙග් ආශිර්වාද)
උගන්වන ලද දහම ඉස්ලාම්. ආගමික අර්ථ දැක්වීම 
ඉස්ලාම් යනුෙවන් අර්ථවත් වන්ෙන් විශ්වෙය් වූ
එකම ෙදවිඳුන්ට යටහත, කීකරු , අවනත වීම යනාද
වදන් වලින්හ වන පරිදි ෙදවිඳුන්ෙය මග ෙපන්වී
අනුව තමන්ෙග් ජීවිතය සකස් කර ගැනීමට එ.
ඉස්ලාමිය සංකල්පය අනුව දහම යනු ත්මික හා බුද්
අවශ්තාවක් පමණක් ෙනොව සමාජයීය ෙම න්ම වි
අවශ්තාවකුත් වන බ. ඉස්ලාමෙයන් ෙතොරව මිනිස
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මිහිතලෙය් ෙම න්ම ම රණි න් මතු ජීවිතෙය් ජ
ගැනීමටඅන් මගක් ෙනොමැත්.           
         

ෂරිආ පිළිෙවත හා ආචාරධර්මී මුලධර
ඇති සබඳතාව කුම?
අනාගමික(Secular) පිළිෙවත හා ආචාරධර්මී මුලධර්
අනිවාර්ය අන්තර් සබඳ දකින්නට ෙනොම. නමුත
ෂරිආ පිළිෙවත හා ආචාරධර්මී ම ුලධර්ම අ
සම්බන්ධතාවක් අර්යෙයන්ම . ෂරිආ පිළිෙවත ම
පුද්ගලයා තුළ හා සමාජෙය් යහ සාරධර්ම සම ්මත
පමිතියන් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුධාන  අරමුණක
බවට පත් ව ඇ. ෂරිආ හි අරමුණු පිළිබඳ ව ඉහත
පැහැදිලි කිරීෙම්දීයාකාරකම් අන්තර්ගත වන ත
පහක් සඳහන්ෙළම. එම සෑම ෙක්තයකම කටයුතු සදාචා
හා සාරධර්ම සපිරි ආකාරෙයන් සකස් කිරීම ෂරිආ 
මුලික වගකීමක්. යුක්තිය හා සාධා, අයිතිවාස,
වගකී, අෙන්න් අදහස් විචාරණ, මහජන හා ෙපොදු
යහපත, ෙමෙලොව හා මතුෙලොව ජීවිතයන් හි සඵලත්ව
පිළිෙවෙත් ෙපොදුකයන්.

‘හුද’ යනුෙවන් අදහස් වන්ෙන් ?

‘හුද’ යනු‘හද’ හි බහු වචන. ෙමම වචන ෙදකම අරාබි
භාෂාවට අයත් වන අතර ෙමහි අර්‘සීමා’ ෙහෝ ‘මායි’
යන්න. ෙමම වචනයට ඉස්ලාමිය ෙකෝණෙයන් අර්ථ
වන්ෙන් ෙදවිඳුන් විසින් නියම  ෙකොට 
උල්ලංඝනය කළ විට දරන්සිදුවන ආදීනව(දඬුව)ය.
ෙමම දඬුවම ් වර්ගීකරණය  අනුව අධික රණයකදී
නිශ්චිත වරදට වැරදි කරුෙවකු බවට ඔප්පු,
විනිශ්චයකරුට ෙහෝ පාලකයාට ෙහෝ ෙවන අන් අෙයකුට
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චුදිතයාට සමාව දීෙම් අයිතියක්. ෙමහිදී නිශ්
දඬුවම් අනිවාර්යෙයන් දිය ය.  

ෂරි පිළිෙවතයාත්මක කිරීම යනු 
(නිශ්චිත දඬ) �යාත්මක කිර?

ෂරිආ පිළිෙවත හ (නිශ්චිත දඬ) පිළිබඳව පමණක්
සංකල්පයක් ෙනො. මුස්ලිම් වරෙයකුෙග් ජීවිතෙය
පාෙහේ ෂරිආ පිළිෙවතට අනුකුල ව. හුදුදයාත්මක
කිරීම යනු ෂරිආ හිසක් යාත්මක කිරීම . දඬුවම
පිළිබඳව ඇති ෙකොටස අති මහත් වූ ෂරිආ පිළිෙවෙ
අල්ප වූ ෙකොටස ක් . හුදුද් යනු ෙදවිඳුන් වි
නියම ෙකොට ඇති දඬුවම් වන අතර ෙමයට අම‘කිසාස’
(සමපතිචාර දැක්වීෙම්) හා  ‘තා’zසී’ (අධිකරණෙය
අභිමතය හා විචශීලිත්වය මත පදනම් ව) ද ඉස්ලාමීය
නීති පද්ධතිෙය් ෙකොටසක්. ෙමම පිළිෙවත
මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණ(එතුමා ෙකෙරහි ෙදවිඳු
ආශිර්වාදය හා සාමය අත්ෙ) අලංකාර පුර්වාදර්ශෙය්
අල් කුර්ආනෙය් ඉගැන්වී ම් තුළින් මග ෙප.
තවත් ලිපිය (ඉන්ෂා ල්ලාහ) ෙමම සියලු නීති ප
පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අෙප්ක්ෂා.    

කිසාස හා තා’zසීර් පිළිබඳව කරුණු ප
කරන්න 
ජීවිත ආරක්ෂණය සෑම සංස්කෘතියකටම ෙපොදු ෙමන්ම
ෙකෙනකුව නිකරුෙණ් මරා දැමීම බරපතළ වරදක ්
සැලෙක. ඒ පිළිබඳව ඇති ඉස්ලාමීය හා �යාකාරකම්
අන් සංස්කෘතීන්ට වඩා ෙවනස් වන්ෙන් ෙකෙලස ද
පළමුව විමසා බ. හුදුද් කිසාස් හා’zසීර් පිළි
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සවිස්තරාත්ම ක කරුණු පැහැදිළි කිරීමක් ත
(ඉන්ෂා අල්ලා) කිරීම ට අෙප්ක්ෂා කරණ ෙහයින
හැඳින්වීමක් පමණක් ෙමහිදී කරන්නට බලතු
වන්ෙන.
ජීවිතෙය් අවසානය වූ ම රණය සිදුවන ෙහෝ සිදු
කරනු ලබන ආකාරය පිළිබඳව ඉස්ලාමය දරණ මතය අ
එහි ජීවිතාරක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් ඇති කරුණු
බඳුන් කළ හ. ෙමම කරුණු කියවන අෙයකුට නි
ඉස්ලාමීය ස්ථාවරයන් අවෙබෝධ කර ගැනීමට නම් එ
සුවිෙශේෂී ක්ෂණයන් කිහිපයක් පිළිබඳව කරුණ
කිරීමක් ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු.
එවැනි ලණයන්ෙගන් කිහිපයක් පහතින් ඉද
ඇත්ෙත.
1. තාපස, ශමණ, අනගාරි, ෙහෝ බහ්මචාරී පිළිෙව
ඉස්ලාමෙය් ෙනොමැ.  
2. පුජක පක්ෂයක් ඉස්ලාමෙය් ෙන. මව්ල, ආලි, යන 
අරාබි වචනයන්ෙගන් හඳුන්වන්ෙන් ඉස්ලාමීය ව
අතර ඔවුන් සාමා ෙලෞකික ජීවිතයක් ගත කරන
පිරි. සියලු නැමදුම් විශ්වෙය් හා එහි අඩංගු 
නිර්මා, අධිප, පාලක, හා ෙපෝෂක වූ අල්ලාහ් ටම පමණ
සිදු කළ ය.
3. විවාහය දිරි ග.
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4. සියලු ඉගැන්වීම් ෙද්ව සවිඤාණක යහ ෙලෞකි
තුළින් මතු ජීවිතෙය් සාර්ථකත්වය අත්ප
ෙකෙරහි ෙයොමු වී.
ඉහතින් සඳහන් කර ඇති මුලික වශෙයන් ඉස්ලාමය
සුවිෙශේෂී වූ අදහස් පදනම ් කර ගනිමින් ජී
පිළිබඳව වූ කරුණු සාකච්. ෙම් පිළිබඳව ඇල්
කුර්ආන් වැකියක් පළමුව වි.
“යෙමක් තව අෙයකුව ඝාතනය කිරීමට ෙහෝ මි

මත කලහකම් පැතිර වීමට දඬුවම් වශෙයන
මිනිෙසක (නිකරු) මරා දැමීම මුළු ම හත් ම
වර්ගයාම මරා දැමීමට සමාන වන්. එෙලසම යෙමක්
මිනිස් ජීවිතයක් ෙබ්රා ගනීද ඔහු මිනිස්රා 
ගත්තා හා සමාන.” (අල් කුර්ආ5:32)
ඉහත අල් කුර්ආන් වැකිෙයන් මිනිෙසකු නික
කිරී ම ම ුළු  මහත් වර්ගයාම  ඝාතනය කිරීම,
එෙලසම යෙමක් මිනිස් ජීවිතයක්  ආරක්ෂා කර ගනී
මහත් මනු වර්ගයාම  ආරක්ෂා කර ගැනීමකටද සම
කිරීෙමන් ජීවිත ආ සහතික කිරීම ඉස්ලාමෙය් ස
සංකල්පය බව ඉතා නිරවුල් ව පැහැදි. ෙමම සම්මත
සංකල්පයට පටහැන ි වන ෙහතුන්ද ෙමම  අල්
වැකිෙයහි අන්තර් ගත ෙකොට ඇති ෙහයින් අපෙග් ස
බඳුන් විය යුත්ෙත් එම කරුණු බවයි අපෙග්.
ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් යහ ගිහි ජීව ෙයොමු වී ඇ
ෙහයින් ඉස්ලාමීය රයක නීතිය හා සාමය පවත්වා ෙ
යෑෙම් මඟ ෙපන්වීමද එයට ඇතුලත. නීතිය හා සාම
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පවත්වා ෙගන යෑමද ජීවිත ආරක්ෂණය පදනම් කරෙගන 
වුව.

මිනිස් ඝාත

“අවෙබෝධ කරගන්ෙන, ‘කිසාස’ (සම පතිචාර දැක්වී

නීති) හි ජීවිත (සුරැන) ඇත; නුඹලා
(ඝාතනෙයන් දුරස්) බිය බැතිම ත් වනු” (අල්

කුර්ආන2:179)

‘කිසාස’ (සම පතිචාර දැක්වීෙම්) අනුව ‘ජීවිතය
ඇතැය’ යනුෙවන් ෙදවිඳුන් අවධාරණය කරනුෙය්
මිනී මැරුම කට ඝාතකයාට ම රණ දඬුවම ලබා දීම හ
පසිද්ධිෙයාත්මක කිරීගින් එය ෙසසු අයට එව
ෙනොමනා �යාවකට ෙපලඹීමට ඇති නැඹුරුව නසා ද
සඳහා වූ අවවාදාත්ම කයාවක් වන ෙහය. ෙමමගින
සමාජෙය් ඝාතන සඳහා වූ නැඹුරුව හා එවැනි මානස
ඉවත් වී ෙගොස් ජීවිත සු රක්ෂිත කිරීෙම් 
වශෙයන්ම උදා වනු .
ඉහත දඬුවම  නියම කර ෙත් සෙච්තනීය මිනීම
සඳහාය. ෙම් සම්බන්ධෙයන්ද ෙලොව කිසිමයක 
ෙනොමැති මානුෂීය හා ජීවිතාරක්ෂණය සහතික කර
ඉස්ලාමීය නීතිෙයහි අඩංගු.

“විශ්වාස කළව, ඝාතනය කරනු ලැබුවන්ෙග් විෂ

කිසාස (සම පතිචාර දැක්වීෙම්) අනිවාර්යය කර
ලැබ ඇත; නිදහස් පුද්ගලයාට නිදහස් පුද,
වහෙලකුට වහලා, ස්�යකට ස්�ය ද (මරණ දණ්ඩනෙය
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නීතීන්ට ) ෙව; එනමුත් ත (ඝාතනයට ලක් ව
තැනැත්තාෙ) සෙහෝදරයා විසින් කව(ඝාතකයා) ට
යම් කිසි සමාවක් ෙදනු ලබන්ෙ(ඝාතනයට ලක් ව
තැනැත්තාෙග් සෙහෝදරයා එව ිට වන්ල 
සම්බන්ධෙ) සාධාරණත්වය අනුගමනය කළ ය;
තවද ඔහ(ඝාතනයට ලක් වූ තැනැත්තාෙග් සෙහෝ)
ෙවත  යහපත් අයුර (වන්ද) ඉටු කළ යු; එය
නුඹලාෙග් පරමාධිපතිෙගන් වූ, තවද 
කරුණාව; ඉන් පසුව කවෙරකු ෙහෝ සීමාව ඉක
යන්ෙන ් නම් ඔහුට ෙව ්දනීය දඬ.” (අල්
කුර්ආ 2:178)

ඉහත  අල් කුර්ආන් වැකියට අර්ථ දක්වන ඉ
විද්වතුන්ෙග් මතප්තව පහතින් දක්වා ඇ.
1. මිනිස් ඝාතනයකදී අගතියට පත් පාර්ශවයතිචාර
දැක්වීෙම් නීතිය යටෙත් ඝාතකයාට මරණ දඬු
ෙලස අධිකරණෙයන් ඉල්ලා සිටීෙම් අ.    
2. ෙදවන විකල් වශෙයන්‘දිය’ යනුෙවන් හැඳින්
වන්දි මුදලක් ලබා ෙගන ඝාතකයාට සමාව දීෙම්
අගතියට පත් පාර්ශවයටම ලබා ද. ෙමය ෙපොදුෙව
සිදුෙවන රෙට් පාලකයා විසින් ෙහෝ ඉහළ උස
ෙදනු ලබන සමාව හා සම ෙනොෙ.
3. වන්දි මුදලක් ලබා ෙනොෙගනද සමාව දීෙම්
අගතියට පත් පාව කරුවන්ට ලබා දී .
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ඝාතනයට ලක් වූ පුද්ගලයා පවුෙල් ආර්ථික ව
පුද්ගලයා වූ විට ඇති වන තත්වය අති. ෙමවන්
අවස්ථාවකදී අගතියට පත් පාර්ශවය  තම ඥාතියා
කරගත්තා පමණක් ෙනොව තම යැපීම් මාර්ගයද අහිමි
තත්වයට පත් ෙ. ෙමය සැබැවින්ම කබලින් වැටීෙම
තත්වය. ඉස්ලාමීය නීතිය තුළ අධිකරණය මරණ 
නියම  කළ ද එහි අවසා න නිගම නය අගතියට පත් ප
කරුවන්ට ලබා දී . ෙමහි අඩංගු සර්ව සාධාරණීය
අපට පතික්ෙෂේප කළ ෙනොහැක.
ඇතැම් මුලයන් උපුටා දක්වමින්තිචාර දැක්වී
නීතිය මුස්ලිම් ෙ අෙයකු ඝාතනය කිරීෙ
බලෙනොපවත්වන බව විවිධ පාර්ශවයන් අදහස් ඉදිර.
ෙමය සම්පුර්ණෙයන්ම ස අදහස් දැක්වී. රියාද් විශ
විද්ලෙය් ඉස්ලාමීය නීතිය පිළිබඳව මහ ාචාර ්ය ධ
ෙමොහමඩ් එස් එල්අවා මහතා විසින් තමන්ෙග් ආචාර්
සඳහා ලන්ඩන් විශ්ව වලයට ඉදිරිප ත් 
පර්ෙය්ෂණාත්මක නිබන(Punishment in Islamic Law
by Professor Mohammed S. El-Awa) 130 වන  පිටුෙ
අදහස් දැක්වීම සඳහා එක් ෙඡ්‘මුස්ලිම් ෙනොවන අෙ
ඝාතනය කළ විට සම තිචාර නීතිය මුස්ලිම් ව
එෙරහිව බල පවත්වන අ’ (Qisas Against a Muslim for
killing a Non-Muslim) යන මාතෘකාව යටෙත් ෙවන් ෙකො
ඇත. ෙමම නීතිය සර්ව සාධාරණීය එකක් ෙලස අල් 
පැහැදිලි ෙකොට තිබියදී ෙකෙලස න ම් එය 
ෙනොවන්ෙනකු විෂයෙයහි බලරහිත කරවන්ෙන් ද කි
පශ්න කරය.   
ඉහත  අල් ක’ආන් වැකි එන 2:178 හා  5:32 ෙපොදුෙව
මනුෂ වර්ගයාට බල පවත්වන ආකාරෙය් නිෙයෝ.
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එෙහයින් සමහර කුරාන් වැකි හා නබ
විශ්වාසවන්තෙයකුතික්ෙෂේප කරන්ෙනකුට 
ෙශ්ෂ්ඨත්වෙය් සලකා අදහස් ඉදිරිපත් ෙකොට, නීති
ඉදිරිෙය් සැෙවොම සම ාන ෙලස සැලකීම ඉස්ලාමීය 
සම්මතය. සත්ය, සාක්ෂි මතදනම් වී විනිශ්චය කළ
බව අල් බුහාරී හදීන්ථෙය් ෙවළුම් 3 නබි වදන් අං
638 මගින ් නබිතුම ාණන් උපෙදස්. තවත් වෙරක
විනිශ්චයකරු ෙකෝප වූ තත්වෙය් සිටින අවස්ථ
ෙනොදිය යුතු බව අල් බුහාරී න්ථෙය් ෙවළුම් 9 නබි
වදන් අංක 272 මගින ් නබමාණන් තවදුරටත් උපෙදස්
ඇත.
වැරදීමකින් එනම් අෙච්තනීය ඝාතනයක් ෙලස අ
ඔප්පු වූ විට ඒ පිළිබඳව මරණ දඬුවම නියම කළ. ඒ 
ෙවනුෙවන් අගතියට පත් පාර්ශවයට වන්දි මුදල් ල
යුතුව . සෙච්තනීය හා අෙච්තනීය ඝාතනයන්හි ඝ
පශ්චාත්තාප වී ෙදවිඳුන්ෙගව ඇයද  සිටිය යුතු බ
ඉස්ලාමය උගන්ව.

තාzසීර

තාzසී යන වචනය අzසාර යන �යා පදය මුල් කර ෙග
බිහිව. අzසාර් යන පදෙය් අර වැළක්ව, ෙගෞරව කිර,
සහ පතිසංස්කරණය ෙහෝ පරිෙශෝධනය කිරී. ෙකෙසේ 
නමුත් ඉස්ලාමීය නමෙය් තzසීර් යන වචනෙයන් අදහ
වනෙන් අපරාධකරුෙවකු ව තවදුරටත් අපරා
නියැළීෙම න් වළක්වා ගැනීම හා තිෙශෝධනය කර
ගැනීම  අරමුණු කර ගත් දඬුවම් . තාzසීර ් දඬු
පිළිෙවත හුදුද් හා  පිළිෙවතට අඩංගු වන ක
පිළිබඳව විනිශ්චය සඳහා උපෙයෝගී කර ගනු ෙ. හුදු
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පිළිෙවත පිළිබඳස්තරාත්මවක තවත් ලිපියකින
සාකච්ඡා කිරීමට අදහස් කරන ෙහයින් එම පිළිෙවතට
විනිශ්චය කළ හැකි ෙචෝදනා පිළිබඳව එම ලිපිෙ
ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් ක.
නීති පැනවීම අය, එෙමන්ම සුද. එම නීති පනවන්
කුමක් සඳහා? සමාජෙය් යහ පැවැත්ම උෙදය. ජනයාෙග්
පහසුව හා සුරක්ෂිතභාවය ස. වැරදි කරන්නවුන් හි
ගැනීම සඳහා.  ඔවුන් යහපත් මිනිසුන් බවට පත් 
සඳහාය. සමාජෙය් යහපත් වාතාවරණය ක් ඇති කර
සඳහාය. නීති පැනවීම තුළින් අෙප්ක්ෂා කරනු
බිෙයන් වරද ින් වැළකී සිටින, සෑම ෙකෙනක්ම
නීය යුක්තිය හා දඬුවම පිළිබඳව අවෙබෝධයක්
ෙගන වැරැද්දට ෙපලඹීෙම් මානසිකත්වය ඉවත් ෙකො
කිරීෙම් මානසිකත්වයක් ඇති කර ගැනතාව සඳහාය.
ෙමවන් සමාජයක් සදාචාර සම්පන්න පුද්ගල
සමන්චිත උදාර සමාජයක් වශෙයන් හැඳින්.   

හුදු (නිශ්චිත දඬ) ෙනොදී වඩාත් උච
වන්ෙන් චුදිතයතිෙශෝධනය කර ගැනී
ෙනොෙව්?
වර්තමාන ෙලෝකෙය් ඉස්ලාමීය දඬුවම් පිළිෙවතට වි
නගන්නන්ෙගන් බහුතරයකෙග් ම තය වී ඇත
අමානුෂික පිළිෙවතක් වන බවට නගන ෙචෝ. ෙමයට
ඉහත පැහැදිලි කළ ආකාරයට කිස සහ තාzසීර් පිළ හි
ෙලොව  අන් කිසිම නීති පද්ධතියක ෙනොමැති මා
සාධාරණීය බවක් දක්නට ඇති බව ඔබට පැහැදිලි වන
විශ්වාස කරන්ෙ. ඉස්ලාම් විෙරෝධීන්ධාන විරුද්ධත
මතු වී ඇත්ෙත් (නිශ්චිත දඬ) පිළිෙවතට. අප ෙමම
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ලිපිෙය් ආරම්භෙය් සඳහන් කළාක් ෙමන් ඉස්ලාම
ෙබොෙහෝ ෙචෝදනා මතු වී ඇත්ෙත් අනවෙබෝධය පදනම
ෙගන බව ඉතාමත්ම පැහැදි. ඉස්ලාමීය සියලු දඬුවම් 
වී ඇත්ෙත් ඉතාමත්ම නුකුල පදනමක් මත බව ක
විචාරා දැන ගැනීෙම න් පසු නිශ්චිතවම පැහැදි.
නුතන ෛවද විද්ව සකස් වී ඇත්ෙත් ෙරෝග වළක්වා ග
පිළිබඳව දැඩි අවධකින් යුක. වඩාත් උච්ත වන්ෙ
එය බව ඕනෑම අෙයකුට තර්කෙයන් ෙතොරව පිළිගැනීම
සත්යක. ෙරෝග නිවාරණය ෙහවත්තිකාර ම �යාත්මක
වන්ෙන් ෙරෝගය වැළඳීෙමන් . ෙමයින් ඔප්පු
පධානතම සත්ය වන්ෙන් ෙරෝග වළක්වා ගැනීම 
ෛවද් විද්ෙව් ධානතම සංකල්පය බව. එෙලසම
ඉස්ලාමෙය් මුලික අවධානය ෙයොම ු වී ඇත්ෙත් 
මනුෂ වර්ගයාවම සදාචාර හා සමාජ විෙරෝධයාවන්ෙගන
ආරක්ෂා කර ගැනීම. ෙමම ලිපිෙය් ආරම්භෙය්දී
පිළිෙවෙත් අරමුණු ඉදිරිපත් කිරීෙම
සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව කරුණු ඉදි.එනම, දහම,
ජීවි, බුද්, ධනය හා පරපුර සුරක්ෂිත කිරී
පිළිෙවෙත් ම ුලික අරම. ෙමම අරමුණු හ කරන 
ඉස්ලාමය ෙමම කරුණු පහ සුරක්ෂික කිරීම සඳහා ස
ගත හැක, සැමට අනුගමනය කළ හැකි හා ෙයෝගි වැඩ
පිළිෙවලක් ඉදිරිප.
නුතන සමාජය වසංගතාකාරෙයන් � දුෂණ හා ළමා අපචාර
සිදුෙවමින්. ෙමවන් තත්වයක් ඇතිවීමට කරුණු
විහ කරන්නට ඇති අතර ඉතා ෙකටිෙයන් පවසන්ෙ
සමාජෙය් සිදුෙවමින් පවතින සදාචාර පිරිහධාන 
ෙහේතුවක් බවට ප ත් ව. ස්� පිරිමි ලිංයාවලිය
සිදුවන්ෙන් පිරිමිගික උත්ෙත්ජනය මුල් කර.
පිරිමියාෙග් ලිංගික උත්ෙත්ජනෙයන් ෙත
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�යාවලියක් සිදු ෙනොවන බවට අමතර අටුවා ල
අවශ්තාවක් ෙනොමැති බව සැෙවොම පිළිගන්නයක.
ෙමම මාතෘකාව  සාකච්ඡා කිරීෙම්දී ලිංගික 
පිළිබඳව ඇති වත්මක වහය කුමක්ද යන්ප දැන 
ගැනීම වැදගත් වනු.         
මිනිසා බඳු විෂම ල(hetero sexual) සත්වයින් තුළ ල
හැඟීම ් ඇති වන්ෙන් එක්තරා අන්තන්ථියක
වහනය වන ෙහෝර්ෙමෝන වර්ගයක් නිසා බව පර්ෙය්ෂ
මෙනෝවිද්ෙවන් හා ජ-රසායන විද්ෙවන් ෙපන්වා දී .
අධිලිංගිව ෙහෝ අවලිංගිකතාව ෙමන්ථ ි ව
අධියාකාරිත්වය ෙහෝ අයාකාරිත්වය මත ෙකළින්ම 
පවත.
පති විරුද්ධ ලිංගිකයන්ෙ, ගන්ධ, ස්පර්ශ, ශබ්දය
ආදී ඉනය ගහණ නිසා ෙහෝ ඒ සම්බන්ධ ෙවනත් ෙදයක්
ෙහෝ සිෙත් ලිංගික හැඟීම. ෙමහි තිඵලය ෙලසචාලක 
ස්නායු ඔස්ෙසේ ලිංගින්ථි කරා වත් ආෙව්ග ගමන් .
එවිට එම න්ථි වලින් රුධිරයට ෙහෝර්ෙමෝනය ව.
රුධිර සංසරණය මගින් ෙමොළය දක්වා එන ෙමම ෙහෝර
පුද්ගලයාෙග් සිතුවිලි තවත්. ජීව විදත්මක
සාධකයක් වන ෙමම චිත්තෙව්ග මර්දනය කිලයාට
කරන්නට අති දුෂ්. ඒ ෙහේතුෙවන් ඔහුට සියලු සදාචා
අමතක ෙවය. වර්තමාන සමාජය ෙදස බලන විට පිරිමි
ලිංගික උත්ෙත්ජනයට උඩෙගඩි ෙදන ආකාරෙ
හැසිරීමක් තිෙබනවාද නැද්ද යන්න අපි ඔබෙගන
කැමැත්ෙත. තවද නුතන මෙනෝ විදව අපට උගන්වන්ෙ
පුරුෂය හා ස�
් න්ට ලිංගික උත්ෙත්ජනය සිදුවන 
ෙවනසක් ඇති බ. අඩු ඇඳුම ින් සැරසුණු පි
දැකීෙමන් සයකෙග් මනෙසේ ලිංගික පිබිදීමක්
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ඉතාමත්ම අල්ප වශෙයන් බවත් ස්පර්ශය තුළින් ඇ
අවදි වීම ඉතා අධිකව සිදුවන්නක් බවත් ම ෙසොයා 
ගැනීමක ෙතොරව වුවත් අප අත්දකිනා කරුණ.
අෙනක් අතින් අඩු ඇඳුමින් සැයකෙග් ශරීර
දැකීෙමන් පිරිමිෙයකුෙග් සිත තුළ ඇති වන 
ඉතාමත්ම අධික බවත් අප දන්නායක. නැවත වරක් අප
පැවසිය යුතුව ඇත්ෙත් ත මන, බිර, දියණිය ෙහ
ෙසොයුරිය ම හ ම ඟ බහුකෙග් රාගික හැඟීම් ඇවිස
ආධාරකයක් බවට පත්වීම සදාචාර සම්පන්න කිසිම 
අනුමත කරන යාවක් ෙනොවන බව. නමුත් පිටස්තර න්
එෙසේ තමන්ෙග් රාගය ඇති කරවන භාණ්ඩයක් බවට 
අෙප්ක්ෂා කරන පිරිමින්ද අප සමාජෙය් දක්නට ලැෙ
ලක්ෂණයක් බව පැවසිය යුත. ෙමවන්‘රෑ දනිෙයල් ද
මිෙග’ චරිත නිසා සිදු වී ඇති හානි. මනෙසේ මවා 
ගත් හරයක ් නැති මතවාදයන් ඉදිරිපත් කරමි
ෙනොමඟ යවන්නට යෙමක් කටයුතු කරයි නම් එය ඉ
පහත් යාවක.
පිරිමිෙයකුට තම ෙපකණිෙය් සිට දණහිස වැ
ඇඳුමක් ඇඳීම සදාචාර වි �යාවක් ෙලස කිසිෙ
දකීවියි අපි ෙනොසි. නමුත් එම ඇඳුම යකට
ෙකෙසේ නම් සුදුසු විය? ෙපකණිෙය් සිට දණහිස ද
ඇඳුමක් ඇඳගත් පිරිමිෙයකු තම ෙගවත්ෙත් වැඩ ක
අසලින් යන පිටස්තර න්ට ඔහු ලිංගික ආකර්
ෙනොවන බව අපි ඉතාම ෙහොඳින් . නමුත් එම ඇඳුමම 
ස්�යක් එම  කාර්යෙය්ම නියැළුනෙහොත් සිදු
කලබැගෑනිය පිළිබඳව අමුතුෙවන් කිව ය? ෙමයින
ෙපෙනන්ෙන් ස පිරිමි ෙදෙකොටෙසේම  ඇඳුම ් ස
ෙනොහැකි බව ෙනොෙව?
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සත්ව ෙලෝකෙය් ඇඳුම් අඳින්ෙන් ම. මිනිසා ස
සත්ව ෙලෝකෙය් අනිකුන් අතර ඇති ෙවනස්කම් අත
පධාන  එක් ෙවනස්කමක් ෙලස ෙම ය සැලකිය හ. අප 
පමණක් ෙමෙසේ කරන්ෙන් ඇයිද ශ්නයට ලැබිය හැක
නිවැරදිම පිළිතුර වන්ෙන් මිනිසාට පමණක් උ
බය මත පදනම් වූ සදාචාරය යැයි පැවසීම ඉතාමත් න.
එම නිසා ඇඳුම යනු සදාචාරය හාඳුනුයාවක් ෙලස අපට
ඔප්පු වන සයක. සදාචාරය හා බැඳීමක් ෙනොමැත්ෙත
ඇඳුම් පිළිබඳ ගැටලුවක් ෙබොෙහෝ විට ෙනොමැති අ
පමාණය අඩුෙවන තරමට ෙහෝ ඇඳුම් ෙනොමැතිවීම ෙහෝ 
යැයි සිතීමට ඉඩ. අප  යහ  මිනිසුන් යැයි හඳු
සදාචාර සම්පන්න වුවන්ට යැයි පැවසී ඕනෑම
සමාජයක් පිළිගන්නා වූ යථ. සදාචාරය සෑම දහමකම
මුලික පදනම ෙලස සැලෙකන්ෙන් එ.
වඩාත් අදහාගත ෙනොහැකි කරුණ බවට පත් වී 
ස්�යක් තමන්ෙග් සංස්කෘතිය අනුව සදාචාර සම්පන
ඇඳුමින් සැරසී සමාජගත වන විට මතු කරන්නා වූ 
ගැනය. ෙමවන් සදාචාර ෙරෝධී හඬ දහමක නමින් එන 
මුළු සමාජයම පත් වන්ෙන් කුමන ත? අසංවරකම
පගුණ කරන්නට දරන්නා වූ වෑයමක් ෙලස ෙමය හඳු
ෙනොහැකි? දරුවන් ඇති යහ ෙදමව්පියන් ෙම් පිළි
පතිචාරය කුම? කාෙග් ෙහෝ සැඟවුණු ය පතයකට
අනුව ෙහෝ තවත් ලාංෙක්ය ජනවාගික ෙකොටසක් ෙකෙර
ඇති තමන්ෙග් පදනම් විරහිත ෛවරය නිසා 
චින්තනයකින් ෙතොරව සමාජ සදාචාරය පිරිහීමට 
අයුරින් කටයුතු ෙනොකළ යුතු යැයි ඉතා නිහ
ඉල්ලා සිටින. නුතන වාණිජ සමාජය වි සිනයව 
ෙවෙළඳ භාණ්ඩයක් බවට පත් කර තිබීම ගැන කිස
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ඇෙසන්ෙන ් න. ශරීරෙයන 5% ක් පමණ වසා ගත
තරුණියන්ෙග් රාගය දනවන රූප රාමු ෙවෙළඳ දැන්
ෙයොදා ගැනීම  ගැන දහම ් ගැන කථා කරන්නන් ම
රකිමින් රහස ිගත වින්දනයක ෙයදී සිටින්ෙන
තරම් කාරණයක් බවට පත් ව. කසාය බිව් ෙගොළුවන් 
ෙමම උදවිය කටයුතු කරන්ෙන?  ෙමවන් රූප රාමු ව
තම මව, බිර, සෙහෝදරිය ෙහෝ දියණිය ඉදිරිපත් කරන
අකැමැති වන්ෙ. අවාසනාවට, පිටස්තර ස්න්ෙග් කාම
දර්ශන ෙදස බලා මානසික වශෙයන් ෙරෝගී වින
ලබාගන්නට සමහරුන් හුරු වී ඇති අතර ෙමම ෙ
ෙකොටසක් ෙලසින් තම ශරීරය සදාචාර සම ්පන්
වසාගන්නා වූ සන්ට අවලාද නගන්නටද හුරු ව.
සාරධර්ම හා සදාචාරෙයන් යුත් සමාජයක් ෙගොඩ නැගීම
වූ ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් ගැන විරුද්ධත්වය පාමි
අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරන්නන්ෙග් සැඟව
කුමක්ද යන්න දැන් පැහැදිලි වී ඇතැය.
ස්�ය පිළිබඳව ඉතා ෙගෞරවනීය ස්ථානයක් ලබා 
ඉස්ලාමය, ඇයෙග් ෙගෞරවය සුරැෙකන පරිදි මඟෙපන
ලබා දී ති. ඇෙග් ඇඳුෙමමිතිය පිළිබඳව නි
ඉගැන්වීම් ඉදිරිපත් කරන ඉස ්ලාමය දහමි
ආරක්ෂකෙය, භාරකාරෙයකු ෙනොමැතිව දුර බැහැර ග
යෑමද වළක්වා ඇ. ෙමෙසේ කර ඇත්ෙත් ඇෙග් ශාර
දුබලතාව ෙයෝජනයට ෙගන ඇයෙග් ෙගෞරවය ෙකෙලෙසන
පරිදි කටයුතු කරන්නට ඉදිරිපත් වීමට ඉඩ
විෙරෝධීන්ෙගන් ඇයව ආරක්ෂා කර ග. ෙමවන් පුර
ආරක්ෂක විධිවිධාන සලසා තිබියදීත් ෙරෝගී ම
පිරිමිෙයකු දුෂණයට ෙපලෙඹන්ෙන් නම් ඔහුට දීම
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පිළිබඳව විරුද්ධ විය හැක්ෙක? එම දඬුවම  වඩාත
සැහැල්ලු වුෙය් නම් දඬුවෙම් අර්ථය පරා.
ස්�යෙග් ආරක්ෂාවට ෙමවන් පියවර ගන්නා ඉස්ලාම
පිරිමිෙයකුට එකයකෙගන් පමණක් තෘප්තිමත්
ෙනොහැකි නම් එක් වැදගත් ෙකොන්ෙද්සියක් මත 
තිෙදෙක් ෙහෝ සතරෙදෙනක ් දක්වා විවාහ කරගැ
අවසර ලබා දී ති.
අනාදිමත් කාලෙය් සිට පැවත ආ බහ විවාහය පිළිබ
ඉස්ලාමෙය් ස්ථාවරය පැහැදිලි කළ විට එමගින්
අයිතිවාසි කම් පමණක් ෙනොව කාන්තාවෙග් 
ෙකතරම් දුරට සුරැකී ඇත්ෙත් දැයි අවෙබෝධ කර ගැ
ෙව් යයිතන්ෙන. ෙම් පිළිබඳව ඇති අල් කුර්ආ
විමසා බල.

“අනාථයින් පිළිබඳව නුඹලා විසින් යුක්ත
ෙනොකරනු ඇතැයි නුඹලා බිය වන ්ෙනහු න්
අතුරින් නුඹලයමනාප  අය ෙදෙදනා තිෙදනා
සිව්ෙදනා බැග ින් විවාහ ක. නුඹලා විස
සාධාරණය ඉටු ෙනොවන ඇතැයි නුඹලා බ ිය වන්
නම් එක් සයක් ෙහෝ නුඹලාෙග් දකුණත සතුක
(වහල) අය (පමාණවත)ය. එය නුඹලා අසාධාරණකම
ෙනොකිරීමට ඉතා සම.” (අල් කුර්4::3)
අල් කුර්ආනය පහළ කළ ය, එනම් දැනට ශත වර්14
කට ෙපර අරාබි හා ෙලොව  අෙනකුත් සමාජයන්හන්
අසීත  සංඛ්වක් විවාහ කර ගැනීම සාමය සම්දාය
බවට පත්ව ති. ඉහත  අල් කුර්ආන් වැකිය මගි
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වැරදි සමාජ සමදාය නිවැරදි කිරීමට ෙලොව පළමු පිය
මඟ ෙපන්වීම ඉදිරිපත් ක. එම යුගෙය් ඉස්ලාමය
විරුද්ධව විවිධ යුද්ධ ඇතිවූ අතර සෑම යුද්ධයක
පරිමින් විශමාණයක් මි ය යෑම ෙහේතුෙවන් වැන්
ස්�න් හා අනාථ වූ  දරුවන්  විශාල පිරිසක් බිහි 
රැක බලා ගැනීම සමාජෙය් ජීවත් වුවන්ෙග් ව
පත්ව. ෙමම වැකිය  මගින් පළමුව දන්වා සිටින්
දරුවන් යහ අයු රින් රැක බලා ගැනීෙම් වගස
ඉටුකිරීම මුල් කරෙගන බ විවාහය සඳහා ෙයොම ු ව
ෙලසය. එවක  මතු වූ සමාජශ්නයක් සඳහා වූ විසඳ
ෙලසටයි ෙමම අනුමැතිය ලබා ෙදනු ල. � ලංකාෙව්
මෑතකදී අවසන් වූ දශක තුස්තවාදී ගැටුම අවසානෙය්
ජීවිතෙය් ෙහටක් පිළිබඳ විශ්වාසය අහිමිල වැන්දඹ
වූ කාන්තා පිරිසක් සම ාජයට එකතු. ඔවුන
සම්බන්ධෙයන් විසඳුමක් දීමට රෙට් පව
හැකියාවක් ෙනොම. ඔවුන් පිළිබඳව යහ විසඳුමක් 
මඟ විවෘතවී ඇත්ෙත් ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් තුළ
ෙමම ලිපිෙය් කරුණස්ථව විමසා බලන අෙයකුට ෙප
යනු ඇ. යුද්ධෙයන් පසු පුරුෂ අනුපාතයද උ
නැෙගනහිර ෙද්ශයන්හි ෙවනස් වී ඇති බයක.  
ෙමමගින් බහු  විවාහයකට අනුමැතිය ලබාදුන්නද ඒ 
වැදගත් ෙකොන්ෙද්සි කිහිපයක් . ෙමම වැකිෙයන
මිනිස් ඉතිහාසෙය් පළමු වරට බ විවාහය හතර දක්ව
සීමාකර ඇත. ෙමම අල් කුර්ආන් වැකිෙය් ඉතාමත්ම
ෙකොන්ෙද්සිය වන්ෙන් බ විවාහය අනුමත වුවද තමන
බිරියන් අයුක්තිය හා සාධා ඉටුකරන්නට ෙනොහැ
කමක් ඇතැයි තමන් බිය වන්ෙන් නම්යක් පමණක
විවාහ කර ගන්නා ෙලස. එක් ස්යක් පමණක් විවාහ 
ගන්නා ෙස උපෙදස් ලබාෙදන එකම ආගමික න්ථය ද අල
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කුර්ආන. ස්�න් අතර යුක්තිය හා සාධාරණය ඉට
පිළිබඳව මිනිසාෙග් දුර්වලකම් ඉතා ෙහොඳින් දන
නිර්මාතෘ ෙමම දුර්වලතාව පිළිබඳවද මිනිසාව ද.

“නුඹලා ෙකොෙතක් ආශා කළද බිරියන් අතර
සහගත  සමානාතමතාවකින් කටයුතු කිරීමට
ෙනොහැක්ෙක්. (එකිෙයකු ෙවත පම) පුර්
නැඹුරු වීමකින් නැ(අෙනක් බිරිය විවාහ ජීවි
දික්කසාදය අ) එල්ෙලන(අවිනිශ්) ෙදයක් ෙමන
නුඹලා අතහැර ෙනොදම. තවද නුඹලා (තමන්)
සංෙශෝධනය කර ගනිමින් බියභක්තිමත් වන
එවිට සබැවින්ම අල්ලාහ් අමාශීල, පරම
කරුණාභරි.” (අල් කුර්4:129)    
ෙමයින් පැහැදිළි කරනුෙය් මිනිසා ෙකොෙතක් උ
බිරියන් අතර ෙසෙනහස පිළිබඳව සමානාත්මතාවක්
ෙගන  යෑමට මිනිසාට ඇති ෙනොහැකි. ඉස්ලාමෙය්
ඉගැන්වීම් ෙමම ෙනොහැකි යාව යථාර්ථයක්ගන්නා
අතර ෙසෙනහස දැක්වීෙම ්දී එක් බිරියක්
ෙනොසලකා හැර තවත් බිරියක් ෙවත අසීමිත ෙලස ෙ
දැක්වීෙම් තත්වයට පත් ෙනොවන. ෙම් පිළිබඳව ස
සමානාත්මතාවක් පවත්වාෙගන යෑමට නිරන්ත
උත්සාහ කළ යුතු . නමුත් බිරියන් අතර ගත කරන 
හා ෙභෞතික සම්පත් ලබම පිළිබඳව සමානාත්මතා
අනිවාර්යෙයන්ම පවත්වා ෙගන යා. මිනිසාට ස
දුෂණෙයන් මිදී යහ පවුල් ජීවිතයක් ගත  සියල
මඟ ෙපන්වීම් ඉස්ලාම ෙය් අන්තර්ග. ෙමම සියල
පහසුකම් ෙනොතකා යෙමක්  දුෂණයට ෙපළෙඹන්ෙන් 
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ඔහුට දඬුවම් දීම පිළිබධ තාවක් දැක්වීම ෙකෙසේ 
සාධාරණීය කළ හැක්ෙ?
පහත පුවත්පත් මගින් විවිධ මුස්ලිජා නායකයින
ඉල්ලා සිටින්ෙන් ද ෙමම දඬුවම්. ඔවුන් අවධාන
ෙයොමු ෙනොකළ එක් අංගයක් බවට පත් වී ඇත්ෙත් ඉ
උගන්වන සදාචාරය ස්ථාපිත කිරීෙම ් හා සුරැක
පිළිෙව ළ ත ඔවුන්ෙග් අවධානය ෙයොමු ෙනොවී.
ඔවුන්ට වඩා සාධාරණීය අයුරින වර්ගයාව පාපෙයන
අකුසලෙයන් හා සදාචාර විෙරෝයාවන්ෙගන් ආරක්ෂා 
ගැනීමට ඉස්ලාමය ඉදිරිපත් කරන වැඩ පිළිෙ ඇඳුමට
වඩා  ගැඹුරු සංකල්. එම කරුණුත් තවත් ලි
සාකච්ඡා කිර අදහස් කරන්ෙන. එයින් බිඳක් ප
ඉදිරිප ත්  කර ඇත. මිනිසාව යහම ඟ යැවීමට ෙභෞ
පාලකයින් විශාල පිරිසක් අප සමාජෙය් .
ෙභෞතික වශෙයන් බලගතු පාලකෙයකුෙගන් සිදුවන
ෙලෝකෙය් මිනිසාට පමණක් උරුම ෙතෝරා ගැනීෙම් න
අෙනකුත් සුවිෙශේෂී ලක්ෂණ අර් වී ෙගොස් ඔහ
යාන්ක තත්වයකට පත්වීම . ෙභෞතික පාලකෙයකු
මිනිසාෙගයාවන්ෙග් උල්පත වූ මනස පාලනය
ෙනොහැක.
ඔහුෙග් පාලකයා ෙකෙසේ විය යුතු:
ඔහු පාරෙභෞතික විය , සර්වඥ විය ය, සර්ව බලධාර
විය යු, විශ්වෙය්ම පරමාධිපති වි, පරම
කරුණාභත විය යු, සර්ව ශවක හා  සර්ව දෘෂ්ටික ව
යුත, මිනිසාට නිවැරදි මග ෙපන්වීම ලබා ෙදන්නා,
මරණින් ම තු ෙලෝකෙය් මිනිසාට විපාක දීෙම්
ඇත්තා විය ය.   
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ෙමවන් විශ්වාසයකින් ඇති
1. මිනිස් නිර්මාණෙය් මුලික පරමාර්ථය සා
ගැනීම.
2. ෙමම අවනතභාවය, කීකරු, වහල්භාවය නිසා ෙලො
ඇති බල, නිල, ධනය වැනි කිසිම අධිකාරි සා
ඉදිරිෙය් වහල් ෙනොවී මිනිස්කෙම් අභිමාන
නිහතමානීව ජීවත්වීමට ඇති .
3. ජීවිතෙය් අභ දෑ සිදු වූ විට සිත තැන්පත්ව තබා
හැකියා. සිය දිවි නසා ගැනීෙමයට ෙනොයෑම.
4. තම අධිපතිට පමණක් වහල්භාවය ඇති කර ෙගන 
ෙහයින් ඔහුෙග් නියමයන්ට අනුකුලව ජීවි
ගැනීමට නිරන්තරව ෙවර ද.  
5. වහලාෙග් වගකීම තම ස්වාමියාෙග්  අණට අනු,
ඔහුට ෙගෞරවකි, අසීමිත ආදරයක් හා ඇල්මක් ඇ
ගැනී, නිරතුරුව තුත.
6. තම ස්වාමියට රහසින් කිසිවක් කරන්නට ෙනොහ
අවෙබෝධ කර ගන්නා ෙහයින් බහු චරිතෙයන් ම
යහ චරිතයක් ෙගොඩ නඟා ගැනීමට නිරතුරුව .   
එවන් පාලකෙයකු පිළිබඳ විශ්වාසය තහවුරු කර ග
ෙනොමග යා හැකි?
ෙමම පාලකයා  සත්යක්ද නැතින ම් මවක්? ෙමම
මාතෘකාවද අප, වශ්වාසය පමණක් ෙනො, යථාර්ත, බුද්,
විචාර හා නුතන විදව ද පදනම් කර ෙගන   සාකච්ඡා ක.
ෙමවන් විශ්වාසයක් වුවද ම ිනිස් සිෙත් ඇති ස්ව
වරින් වර දුර්වල වි.
ෙමම විශ්වාසය නිරතුරුවම තහවුරු ෙකොට මිනිසා
ෙශ්ෂ්ඨත්වයට ෙගන යා හැකි වැඩ පිළි තිෙබ?    
29

විශ්වාසය තහවුරු ෙකොට ෙදවිඳුන් ෙකෙ
බැඳීම ශක්තිමත් කරන වැඩ ප
ෛදනික ව කළ යුතු පස් ෙව්ල ස

“සැබැවින්ම සලා, ලැජ්ජා සහගත හා පාපතර
�යාවන්ෙගන් ඔබව ආරක්ෂා කරන” (අල් කුර්
29:45)
1. ෙදවිඳුන්ට අවනත . අන් සියලු නියමයන්ට
වීමට ෙමම අභ්සෙයන් පුහුණුවක් ලබා.
2. තම ෛචතසිකෙය් මතු වන  නිහතමානිත්ව.
3. සිත තැන්පත් කර ෙගන ෙදවිඳුන් අබ සිටී.
4. සමාජ සමානත්වතාව සඳහා වූ පුහ.
5. සමාජ සාමුහිකත්වය සඳහා වූ ප.
6. තම පරමාධිපති අබියස තමන්ෙග්තාවයන් ඉදිරි
කරීමට ඇති වඩාත් සමීපතම අවස්.
7. චිත්ත පාරිශුද්ධිය හා තැන්පත්භාවය සඳහා 
ෛදනික ව්යාමයක.
8. නියමිත ෙවලාවට කටයුතු කිරීමට ලබන්නා .
9. අභ්න්තර ෙමන්ම බාහිර පිරිසිදුකම පවත්වා ෙ
අවශ්තාවට මග ෙපන්වී.     

උපවාස ශීල

1. ෙදවිඳට අවනත වීම. අන් සියලු නියම යන්ට 
වීමට ෙමම අභ්සෙයන් පුහුණුවක් ලබා.
2. ෙදවිඳුන් පිළිබඳ බියබැතිමත්භාවය
සවිඥාණකත්වය ෙගොඩ නගා ගැ.
3. චිත්ත ආෙව්ගයන් පාලනයට ප.
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4. බහු චරිත ස්වභාවය ඉවත් ෙකොට සම ්මා ඒකීය ච
ෙගොඩ නඟා ගැනීම සඳහා වඅභ්සයක.
5. පසිඳුරන් පාලනය සඳහා වූ ප.
6. දුප්පතුන් පිළිබඳ යථාර්ථය අවෙබෝධ කර
උපකාරයක.   

සකාතය

1. ෙදවිඳුන්ට අවනත . අන් සියලු නියම යන්ට 
වීමට ෙමම අභ්සෙයන් පුහුණුවක් ලබා.
2. වාර්ෂිකව තම වත්කමින් දිය යුතුයාවක.
ජනයාෙගන් අට ෙකොටසකට දිය හැ.
3. තම වත්කෙම් පතාව හා වර්ධනය සඳහා වූයාවක.
4. අසීමිත තෘෂ්ණාව පාලනය ෙකොට අන් අය ෙකෙ
කරුණාෙවන් යුක්තව කටයුතු කිරීමට ම.
5. දුගී බව තුරන් කිරීම සඳහා වූ වැඩ.
6. ඊර්ෂ්ව තුනී කිරීමට මඟක.
7. දුප්පත් ෙපොෙහොසත් පිරිස අතර බැඳියාවක් ඇ.
8. සම්පත් සාධාරණ ෙලස ෙබදී යාමට මඟ ෙපන.

හජ් නැමදු

මිනිස් ඉතිහාසෙය් ෙදවිඳුන්ෙග් අණට කීක
පරිත්ගෙය් උදාරතම  උදාහරණය ෙලොවට ෙපන්වා ද
ඉබ්හිම් නබි තුම(එතුමා ෙකෙරහි ෙදවිඳ ආශිර්වාද
හා සාමය අත්ෙව්) ජීවිතෙය් සිදු වූ වැදගත් සිදු
කරමින් හා ඒවා සංෙක්තාත්මකව  ඉටු කරමින් ක
ඉතා වැදගත් නැමදු.
මිනිසාට මුළු ජීවිතයම නැමදුමක් බවට පත් කර 
ගත හැකි උච්චතම පුහුණුව ෙලස ෙමය නම් .
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“කව්රුන් තම (තම ෛචතසික) පාරිශුද්ධ 
ගත්ෙත්ද ඔහු න ියත වශෙයන්හණය කෙළේය.
කව්රුන් එය අපිරිසිදු කර ගත්ෙත්ද ඔහු න
අලාභ කර ගත්ෙත” (අල් කුර්91:9-10)
“තම තෘෂ්ණාව තමන්ෙග් ෙදවිඳුන් වශෙයන් 

ගත්තන්ව ඔබ දැ ක ඇ? ඔබ ඔහුට ආරක්ෂකෙය
වශෙයන් සිටින්? ඔවුෙගන් බහුතරය සව
ෙදන්නන් ෙහෝ සිතන්නන් වශෙයන් ඉන්නා
සිතන්ෙන?  ඔවුන් තිරිසනුන් මිස අන් .
සැබවින්ම ඔව (තිරිසනුන්ට) ඉතාමත් ෙනොමඟ
ගියවුන් වශෙයන් සිට.” (25:43-44)

“කවුරුන් ෙදවිඳුන් අබියස ෙපනී සිටීම

ඉතාමත් පහත් ආසාවනන් ඈත් වී තම න්ව වළ
ගන්ෙන්ද ඔහු ළඟා කර ගන්නා ස්ථානය නියත වශ
ස්වර්ගය.” (79: 40-41)
ඉස්ලාමය තුළ නියම ිත ඉහත ෙකටිෙයන් විස්තර ක
ප්ෙයෝගික වැඩ පිළිෙවළ අනුගමනය කිරීම  සමාජ 
�යාවන්ෙගන් හා අකුසලෙයන් මිදී සාරධර්ම සපි
සකස් කර ගැනමට මිනිසාට ම ග ෙපන. වැරදි
�යාවන්ෙගන් මිනිසාව  ආරක්ෂා කර ගැනීමට වැඩ ප
ඉදිරිපත් කරමයා කරන ඉස්ලාමීය සංකල්පය මිනිස
ෙරෝගයන්ෙගන් වළක්වා ගැනීමට  විද්ව  ඉදිරිප
කරන ෙරෝග වළක්වා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළට ෙබොෙහෝ
සමානය. වැරදි කිරීෙමසු ඔහුතිෙශෝධනය කිරීමට ව
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වඩාත් උචිත වන්ෙන් ඔහුව එයින් වළක්වා ගැනී
හා  අර්ථවත් වැඩ පිළිෙවයාත්මක කිර. වැරදි
කිරීෙමන් අෙයකු චුදිතෙයකු ෙවනවා පමණක් ෙන
එම වැරැද්ෙදන් අගතියට පත් වන  පාර්ශවයක් ද.
ෙමය සමාජ යහ පැවැත්මට සුදුත්වයක් ෙනො. ෙමවන්
අපරාධ හා වැරදි ෙහේතුෙවන් සමාජහෙය් විශාල ඉරි ත
යෑමක් සිදුවන්නට ඇති හැකියාවන් ඉතාම.
මිනිසාව යහම ඟ තුළ රඳවා ගැනීෙම් සෙයෝගික
ඉස්ලාමීය යාකාරකම් අබිබවා යෙමක් ෙමවන් වැරදි
ෙපලෙඹන්ෙන් නම් ඔහුට දඬුවම් කිරීම සකක් බව
පිළිගැනීමට අපහසුතාවක් ෙකෙසේ නම් මතු? දඬුවමට
එෙරහි බහුතරය වි සින් සිදු කරනුෙය් ම ිනිසා
කිරීෙම් සම ාජ පරිසරය ෙපෝෂණය ෙකොට වර්ධනය 
සියලු කාර්යයන් පිළිබඳව නිහැඬියාව රැ
ෙකෙනකුෙගන් අපරාධයක් සිදු වූ පසු ඔහුව රැකී
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ක. ෙමවන් අපරාධ මගින් අගත
පත්වන පාර්ශවයන් පිළිබඳව ඔවු. ඔවුන්ෙ
පයත්නය අශ්වයා පැණ ගියාට පසු ඉස්තාලය වැසීම 
�යාවක් පම.
       
    

ෂරිආ පිළිෙවයාත්මක කිරීම කා
වගකීම?
සැබැවින්ම සෑම මුස්ලිම් වරෙයකුෙග්ම වග ෂරිආ
පිළිෙවෙත් අර්ථය හා ජීවය සුරැෙකන පරිදි තම ජ
කර ෙගන  යහකම් ෙවත ජනයා දිරිගන්වමින් හා 
වලින් ජනයා අෛධර්යය ෙකොට එයින් ඔවුන්ව
ගැනීමට කටයුතු ක. ෙකෙසේ නමුත් ෙම් සියල්ල 
ෙහෝ කණිකව යාවට පරිවර්තනය කළ හැකි ක
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ෙනොවන බව අපි ෙහොන් දන්ෙ. යහකම පගුණ කිරීම 
අයහකම පිටුදැකීම මික පිළිෙවතක් අයාත්මක
කළ යුතු බව මුහම ්මද් ධර්ම ද (එතුමා ෙකෙරහ
ෙදවිඳුන්ෙග් ආශිර්වාදය හා සාමය ) විසින් පිහ
ගන්නා ලද පළම ු ඉස්ලාම ීය රය අනුගමනය කළ යා 
කලාපය ෙදස බලන වට අපට අවෙබෝධ කර ගත හැකි වන
ඇත. පළමු වසර දහ තුනක කාලය තුළ සලාතය ඉටුකිරී
ඉතාමත්ම සුළු වගකීම් හැෙරන්නට වැඩි වගකීම් 
මුස්ලිම් සමාජය ෙවත පැවරී ෙන. අල් කුර්ආනය ම
ෙමම කාල වකවානුෙව් පහළ කළ පණිවිඩය ද ෙයො
තිබුෙණ් අල්ලාහ් ෙකෙරහි වූ ය ශක්තිම ත් ක
ෙමන්ම ෙදවිඳුන්ෙග් අපරිමිත කරුණාව සර්ව ඥා
ගුණාංගයන් පිළිබඳව කරුණු ද. ෙමම වසර දහ තුන
තුළ විශ්වාසය පරිපුර්ණත්වයට ෙගන ඒෙමන් පසුව
කිරීම ට නියම කරනු ලැබූ සෑම ෙදයක්ම  සතුටි
�යාත්මක කිරීම මුහම්මද් තු මතයින්ට හ
අනුගාමිකයින්ට පහසු කාර්. එෙහයින් මිනිසත
උසස්ම හා ෙශ්ෂ්ඨතම අගයන් මිනිස් චින්තාෙව් ස්ථාපි
ෂරිආ පිළිෙවෙත් සැබෑ ඵලය භූක්ති විඳීමට කටයු
මුස්ලිම් වරෙයකුෙග්ම ෙමන්ම සම්බන්ධිත 
වගකීම ෙව.

‘හුද’ බල ගැන්වීෙම් ය පැවරී ඇත්ෙ
කා හටද?
හුදු(නිශ්චිත දඬ) ෙදවිඳුන්ෙග් විධානයන් වන අත
බල ගැන්වීෙම් අයඉස්ලාමීය රාජයක් තුල ජීව සෑම
මුස්ලිම් වරෙයකුෙග්ම වගක. ෙකෙසේ නමුත් ෙම
�යාත්මක කර වීෙම් අයිතිය ඉස්ලාමීෙය් ඉස්ලාමී
අධිකරණ යාවලිය ෙවත පවරී ඇති වගක. සිවිල් සම
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පුද්ගලයින් හැටියට ෙමම යාත්මක කිරීමට කිසි
තනි අයිතියක් ෙන. එනිසා පුද්ගලයින් විසින්
ෙවත හුදුද් දඬුවම් පැම ිණවීෙම් පිළිෙවතක් 
ෙනොමැත.    

දඬුවම් සදායක් අවශමද?

‘දඬුව’ සෑම අධිකරණ යාවලියකම අතවශ් ෙකොටසක්
බවට පත් ව ඇ. යහ �යාකාරකම් ෙවනුෙවන් යහ ආනිස
අයහකම් ෙවනුෙවන් අයහ ආනිසංසද ලබා දීම
�යාවලිෙය් ෙකොටසක. දඬුවම් සංකල්පය විවිතයන්හ
විෙව්චනයට හා මතෙභ්දයට ලක් වූ මාත. ෙකෙසේ 
නමුත් ඒ ෙදස බැලිය යුතු ‘දඬුව’ යන පටු සීමාව ත
පමණක් ෙනොරැ‘සමාජ යහපත’ යන විශාල වූ ෙතය ෙදසම
අවධානය ෙයොමු කරම. ඉස්ලාමීය ෙකෝණෙයන ‘නීත’
පමණක් සමාජ සදාචාරය ස්ථාපි ත කරනධාන ෙහෝ එකම
ආයතනය ෙලස ෙනොසැලෙක. නීතිය මගින් සිදු
සදාචාරය ස්ථාපිත කිරීමට ආධාරකයක් ෙලස කටයුත
පමණ. මිනිසා විසින් පිළිපැදිය න් අයිතිවාසි
හා වගකීම් පිළිබඳව ෙදවිඳුන් විසින් පැහැදිලි 
ලබා දී ති. මනුෂ සමාජය සාමය හා සහජීවනය පදනම් ක
ෙගන ජීවත්වීම පිණිස සීමාවන් හා මායිම් ද ෙ
සකස් ෙකොට දී ති. මිනිසා ෙමම සීම තුළ තම ජීවි
සකස් කර ගැනීමට කටයුතු ෙනොකරන අවස්ථාවන්හි
තමන්ට ෙමන්ම මුළුමහත් සමාජ පද්ධතියටම විශා
සිදු ක. ෙමවන් අවස්ථාවන් හි චුදිත පුද්ගලයා 
පළි ගැනීෙම් ෙච්තනාවකින් ෙතොරව සම ාජ යහ ප
අරමුණු කර ෙගන ඔහුව ෙමන්ම ෙමවන් වයාකාරකම්
වලට නැඹුරු වීමක් ඇති අන් අයව එවන් කට
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වළක්වා ගැනීෙම් හා අෛධර්යය කිරීෙම් අරමුණ
නියම කළ දඬුවමයාත්මක කිරීම ඉස්ලාමීය පි.

දඬුවම ් හා අපරාධ පිළිබඳව ඇති 
මතයන් කුම?

මව්බ 2012 මාර්ත12 සඳුද
ළමා අපෙයෝජන, මත්ව් ජාවාරමට හා 
ස්� දුෂණයට දඬුවම මර
පක්ෂ විපක්ෂ පාර්ලිෙම්වරුන්ෙග් අස්ස
ජනපතිට සන්ෙද්ශ(ලක්ෂ්මී ජයෙක)
“ස්� දුෂ, ළමා අපෙයෝජන හා මත්ව් ජාවාරම් වල වැරද
කරුවන්ට මරණ දඬුවම ලබා දිය යුතු යැයි ෙයෝජන
පාරලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සිය වරුන්ෙ
අස්සනින් යුත් සංෙද්ශයක් ජනාධිපති මහින්ද රා
ෙවත බාර දීමට නියම.
අදාළ සංෙද්ශය ඉදිරි සති ෙදක ඇතුළත ජනාධිපතිවර
බාර දීමට කටයුතු කරන බවද ගම්පහ ක් පාර්ලිෙම
මන්නි සුදර්ශනාන්පුල්ෙල් මහත ‘මව්බ’ ට
පැවසුවා.
ස්� දුෂ, ළමා  අපෙයෝජන හා  මත්ව් ජාවාරම් වලට
වැරදිකරුවන් බවට පත් වන පුද්ගලයන්ට කිසිඳ
අනුකම්පාවක් ෙනොබලා මරණ දඬුවම නියම කළ යු
36

පවත්නා නීති වලට අනුව ඕනෑම ෙලොකු වැරැද්දක
ෙබ්රීමට හැකියාව ප බවත් ඇය කියා සිට.
ඒ  අනුව කහවත්ත ද්විත්ව ඝාතන නඩුෙව් වැරදි
තරාතිරම ෙනොබලා මරණ දඬුවම ලබා දිය යුතු බවද තම
සංෙද්ශෙයන් ඉල්ලා සිටිනනාන්දුපුල්ෙල් ම
කීවා.
අදාළ සංෙද්ශයට පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම පාර
මන්වරියන්ෙග් අස්සන් ලබා න බවද ඇය සඳහන්
කළාය.”

ලක්බ 2012 මාර්ත12 සඳුද
කාන්තාවන් ළමුන් අපෙයෝජනය 
අයට හා මත්කුඩු ජාවාරම් කර
මරණ දඬුවම ෙදන
සියලු පාර්ලිෙ ම්නවරියන්ෙග් අස්සනින
ෙපත්සමක් ජනප
(ලසන්ත වීරකුල/ගයා� ගීගනආරච/එම. ජ. රවීන
හිඟුන)
මව්බිම පුවත්පෙත් පවෘත්තියම ෙමෙලස ලක්බිම 
පෙත්ද පළ කර ති.
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මව්බි2012 ජනවාරි21 ෙසනසුරාද
2011 මුල් මාස හ ළමයින් විසි ද
අපෙයෝජනය කරලා
“ඉකුත2011 වසෙර් පළමු මාස හත ඇතුළත ළමා අපෙයෝ
පැමිණි20606 ක් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට
ඇත. අංක 1929 දරණ ළමා උපකාරක ෙසේවාව යටෙත් ලැබු
දුරකථන ඇමතුම් වලින් ෙම් බැව් ෙහළිද.”

රිව 2012 මාර්තු ම17 වැනි ෙසනසුරාද
ෙම් අපරාධ රැල්ල මඬිනලුම් ග
අවශ්යි
ඇමති

ෛමපාල සිරිෙස

“රට පුරා ශ ෙලස වර්ධනය වන අපරාධ රැල
මැඩපැවැත්වීම සඳහා නැවත වරක් එල්ලුමයාත්මක
කළ යුතු බවත් රජ කාෙල් අපරාධ අඩු වුෙය්
අනුගමනය කළ දඬුවමම නිසා බැවින් එවැම
ෙනොවුනත් එල්ලුම ්යාතමක කිරීම තම
සම්පුර්ණෙයන් අනුමත කරන ලනිප මහ ෙල්ක
අමාත් ෛම�පාල සිරිෙසේන මහත“රිව”ට පැවසී.
අමාත්වරයා ෙමම අදහස් පළ කෙළේ  “රිව” සමග  සම්මු
සාකච්ඡාවට එක්ෙව.
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දිවය 2012 මාර්තු ම19 වැනි සඳු
කතු වැකිෙයන් ෙකො

“කටුෙගය කැඩ”

(සැකෙය් වාසිය ෙමවර පැමිණ)
“රට ජාතිෙය් ඉතිහාසෙය් අගය ෙනොදත් කාලකන්
රටකම සිට. අද මහනුවර ෙකෞතුකාගාරෙය් ඇතII වන 
රාජසිංහ රජුෙග් ඔටුන්ෙන්.
ෙකොළඹ 
ෙකෞතුකාගාරයට පැන්න ෙහොර රැළ අලසිංහල රජ කාලෙය
දඬුවම් දුන්නද . නැතෙහොත් තව දවසක ෙමහි එන තව
ෙහොර රැළක් රට රටවල රා නායකයන්ෙගන් ලැබී ෙ
තැන්පත් කර ඇති රන් රිදී තෑ, ඉතිරි පුරාවස්තු
පමණක් ෙනොව තල්මසාෙග් අටසකිල්ක්ටරයක පටවා
ෙගන පැන යනවා ඇත.”  

රිව 2012 මාර්තු ම21 වැනි බදාද

“මත්පැන් නිපදවීම සම්බන්ධෙයන් විසි වතා
වූ අෙයට දඩ”

“මත්පැන් නිපදවීම සහ විකිණීම සම්බන්ධෙයන්
අධිකරණෙයන් වරදකරු වූ ගාල්ල ම හෙද්ශෙය
පුද්ගලෙයකුට ගාලධාන  මෙහේස්ත්ත් තමාලි මෙහේෂි
දන්තසුරිය ෙමෙනවිය විසින 1,15,000 ක දඩයක්
පසුගි19 වනදා නියම කළා.”
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