මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්
අසිපතින් ඉස්ලාමය පතුරා
ජනතාවට දහම පිලිගන්නා
ලලස බල කල ේ ද?
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මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්
අසිපතින් ඉස්ලාමය පතුරා
ජනතාවට දහම පිලිගන්නා ලලස
බල කල ේ ද?
අසිපත උපකාරලයන් ඉස්ලාම් වාාප්ත ත  ද දහම බ බව
මුස්ලිම් ලනොවන ලබොලහෝ අය ලේ මතය වී ඇත.
ලමය පදනම් විරහිත මතය බ බව ලපන්වීම ට සාධක
ලදක බ ඇත.
ප මු ව, මමත්රිකලස සිංලද්වකවරයා වන මුහම්මද් නබි
(සල්) තුමාණන් අල්ලාහ් ලේ අණ තමා පිළිපදින බව
ප්රුකාව ක හ. ඉස්ලාමය පිළිගන්නා ලලස ජනතාව ට
බල කිරීම ලවනුව ට දහලම හි කිසිදු බල කිරීම බ
ලනොමැති බව අල්ලාහ් ප්රුකාව කරි.
ِّ “ اَل إ ْك ار ااه ِف اඉස්ලාම් හී බල කිරීම බ නැත.” සූරා
ين
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
බකරා 2:256.
ලමම වා බය පහ වීම සම්බන්ධ ව රසවත් සිද්ධිය බ
ඇත. ඉස්ලාමලස ආරම්භය ට ලපර නබි (සල්)
තුමාණන් ලේ මිත්රලයකු ලේ පුතුන් ලදලදලන බ
 බරිස්තු දහම වැලඳ ගත්හ. ලම් පුතුන් ලදලදනා ම,
තම  බරිස්තියානු මිතුරන් කිහිප ලදලන බ සමඟ මදීනා
නුවර ට පැමිණියහ. ඔවුන් ලදලදනා ම මුස්ලිම් බව ට
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පත් විය යුතු බව ඔවුන් ලේ පියා තරලස කියා සිටි
නමුත්, ඔවුන් ලදලදනා ම එය ප්රුති බලපේප කර, නබි
(සල්) තුමාණන් ලවත තම ප්රුව්නය ඉදිරිපත් ක හ.
එම අවස්ථාලේ පියා “අල්ලාහ් ලේ රසූල් (සල්)
තුමාණනි! මලගන් ලකොටස බ අපාය ට ඇතුළු වන විට
මම බලා සිටින්ලන් ලකලසේ දැ?” ි ඉතාමත්
සිංලේගලයන් විමසීය.
ආගලම හි බල කිරීම තහනම් කරන වාකා පහ වුලස
ඒ ලමොලහොලතහි ය. ලමය ට එකඟ ව පුතුන් ලදලදනා
ම තමා අනුගමනය ක ක්රි්ස්තු දහලම් ඳී ස සිටියහ.
මමත්රිකලස ප්රුති ූපපය වන අල්ලාහ් ලේ රසූල් (සල්)
තුමාණන් එම තරුණයන් ලදලදනා ට ඔවුන් ලේ පියා
ලේ කැමැත්ත ට එකඟ ව ඉස්ලාම් ආගම ට පිවිලසන
ලලස බල කල ේ නැත.
තවත් අල් කුර්ආන් වාකාය බ ලමලසේ ප්රුකාව කරි.
ْا
ااْ ا ا ا ا
ْ ااا ا ل
ً اْل ْرض لُكُّ له ْم اَج
نت تك ِر له
يعا ۚ أفأ
اء ار ُّبك َل ام ان امن ِِف
ولو ش
ِ
ِ
انلا اس اح َّ ٰ ا ل ل ل ْ ا
َّ
﴾٩٩﴿ َّت يكونوا مؤ ِم ِني
“ඔහු ලේ පරමාධිපති සිතුලේ නම්, භූමිලය හි ඔවුන්

සියල්ලලෝ ම එක ලහ ා විව්වාස කරන්ලනෝ ය.
එලහින් විව්වාස කරන්නවුන් වන ලත බ ඔබ ජනයා
ට බල කරන්ලන් ද?” සූරා යුනුස් 10:99. නබි (සල්)
තුමාණන් ට එලරහි ව ල ෝදනා නගන්නන් පවා, නබි
(සල්) තුමාණන් බිය බැතිමත් කම් සහිත ලකලන බ
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බව ද සෑම ලමොලහොලතහි ම අල්ලාහ් ලේ අණ ඉටු
කිරීම ට කැමැත්ලතන් සිටින බව ද පිළි ගනිති. එලසේ
තිබිය දී අල්ලාහ් ලේ පැහැදිලි දිවා නිලයෝග
උල්ලිංඝනය කරන්න ට එතුමාණන් සූදානම්  ද බව
පවසන්ලන් ලකලසේ ද?
ලමම විපය සම්බන්ධලයන් සතා බව සනාථ කරනු
ලැබු තවත් සිද්ධීන් කිහිපය බ ඇත. පුද්ගලින්
පිරිසක ට ඔවුන් ලේ ඳීකවරණය උලදසා ටික කලක
ට ඉස්ලාමය ට ලනොපිවිලසන ලලස නබි (සල්)
තුමාණන් උපලදස් දුන්හ. එ බ අවස්ථාවක අම්ර් බින්
අබස අස්සුලාමි නමැති ලකලන බ ඈත ප ාතක සිට
ඉස්ලාමය ට පිවිසීම සඳහා ම බකා නගරය ට
පැමිණිලස ය. එම කාල වකවානුලේ ම බකාලේ
සතුරන් ලේ පීඩාව ට පත් ලවමින් ඉතාමත් අසරණ
තත්ත්වලස මුස්ලිම් වරු ජීවත් වුහ. නබි (සල්)
තුමාණන් ව මුණ ගැසීම පවා අපහසු වී තිබුණි. ලකලසේ
ලහෝ නබි (සල්) තුමාණන් ව මුණ ගැසීමට සමත් වු
අම්ර් තුමා ඉස්ලාමය ට පිවිසීම ට සිය කැමැත්ත
ප්රුකාව කල ේ ය.
එලහත්, ම බකාලේ තම ජනතා ව ලගන් මහත් අනතුරු
දායක තත්ත්වලස සිටින ලහින් අම්ර් තුමා එම
ලමොලහොලත් ඉස්ලාමය ට පිවිසිය ලනොයුතු යැි නබි
(සල්) තුමාණන් උපලදස් දුන්හ. අම්ර් තුමා සිය පවුලල්
අය ලවත ආපසු හැරී යා යුතු බව ද, නබි (සල්)
තුමාණන් ලේ ජය සිකුරු වන තුරු ඉවසීලමන් සිටිය
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යුතු බව ද ඔහු ට උපලදස් ලදන ලදී. නබි (සල්)
තුමාණන් ව යළි මුණ ගැසී ඉස්ලාමය ට පිවිසීම ට
අම්ර් (රළි) තුමා ට හැකි වුලස වසර 7  බ ලහෝ 8 ක ට
පසුවය. ඉස්ලාමය ට පිවිලසන ජනතාව ලේ ආරක්ෂාව
කුම බ වු වත්, නබි (සල්) තුමාණන් ලේ අරමුණ
ඉස්ලාමීය ජන සිංඛ්ාාව වැ ක කර ගැම ම පමණ බ නම්
එතුමාණන් අම්ර් (රළි) තුමා ට තම පවුලල් අය ලවත
හැරී ලගොස් ආර බපා සහිත ව ජීවත් වන ලලස උපලදස්
ලදන්ලන් නැත.
මිනිසුන් යහ මඟ කරා කැන්දන් යනු පිණිස, අල්ලාහ්
ලේ නිලේදන ය ඔවුන් ලවත භාර කිරීම සඳහා නබි
(සල්) තුමාණන් ඉතාමත් උනන්දුව බ දැ බ  ද බව
සතායකි. ලමම උවමනාව පිළිබඳ ව අල් කුර්ආන්
පවසන්ලන් ලමලසේ ය.
ْ ا ا ا َّ ا ا ٌ َّ ْ ا ا ا ا ا ْ َّ ْ ل ْ ل ا ا
ٰ اخع نفسك
يث
ِ فلعلك ب
ِ ار ِهم ِإن لم يؤ ِمنوا بِه ٰـذا اْل ا ِد
ِ لَع آث
ً اا
﴾٦﴿ أسفا

“ලමම පුවත ඔවුහු විව්වාස ලනොකල ේ නම් (ඔවුන්
පි බඳ ව නුඹ) දුක ට පත් ව, ඔවුන් ලේ පියවරවල්
මත (ඇතැම් විට) නුඹට ම විනාව කර ගන්න ට හැකි
ය.” (එලසේ ලනොකරවු) සූරා අල් කහ්ෆ් 18:6. ලමවැනි
උවමනා තිබුණු නමුත් කිසිලවකු ලේ කැමැත්ත ට
විරුද්ධ ව ඔහු ව මුස්ලිම් බව ට පත් කර ගන්න ට නබි
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(සල්) තුමාණන් කිසිදු අවස්ථාවක ඉදිරි පත් වුලස
නැත.
ලදවනුව, ආගලම හි බල කිරීම බ නැත යන
ප්රුතිපත්තිය ට එලරහි ව මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්
ක්රි්යා ක බව ලපන්වන ිතිහාසික සාධක කිසිව බ
නැත. පරිපූර්ණ ව ලල්ඛ්න ගත ක මුහම්මද් නබි
(සල්) තුමාණන් ලේ ජීවිත කථාලව හි, ලමවැනි එක
සිද්ධිය බ වුව ද සඳහන් වී නැත.
ආරම්භක අවදිලස ජිවත්  ද බටහිර ඉතිහාසඥයන්
ලමවැනි ල ෝදනා ඉදිරිපත් ක නමුත්, සමීප කාලලස
සා බෂීන් ලපන් වන ආකාරය ට, ආගම ලවනස් වීම
ක්ෂණික ව, අසිපත ඉදිරිලස බිය ට පත් ව සිදු ලනොවු
බව ද, මුස්ලිම් වරුන් අතර දීර්ඝ කාලය බ ජීවත් වීලම්
ප්රුතිලලය බ වවලයන් ්රඅමානුූලල ව සිත් ඇදී සිය
කැමැත්ලතන් ඉස්ලාම් දහම ජනතා ව පිළි ගත් බව ද
සනාථ කරි. සැබැවින් ම ප්රුවීණ වාස්්රිඥ (Orientalist George Sale) ලජෝර්ජ් සාලල් ප්රුකාව කල ේ
ලමලසේ ය. “ඉස්ලාමය අසිපලත් බලලයන් පැතිරුණු
බව කවලර බ ලහෝ පවසන්ලන් නම් ඔහු ලේ/ඇය ලේ
වදන සම්පූර්ණ අසතා ල ෝදනාවකි. එය ට ලහේතුව
ඉස්ලාමය පැතිරී ගිය ලබොලහෝ රාජාය වල අසිපත
භාවිතය පිළිබඳ ව කිසිදු අවස්ථාවක සඳහන් වි නැත.”
ඉන්දියාලේ ජාතිලස පියා ලලස හැඳින් වන මහාත්මා
ගාන්ධි තුමා පැවසුලේ ලමලසේ ය. “එම කාල
7

වකවානු ලේ ජීවත ්රඅමලස ඉස්ලාමය ට ජය ලබා
දුන්ලන් අසිපත ලනො ද බව නිසැකව ම අවලබෝධ
කර ගත්ලතමි. නබි (සල්) තුමාණන් ලේ සෘජු අවිංක
භාවය, එතුමා ස්ලේච්ඡාලවන් භාර ගත් සම්පූර්ණ
සාමානාතාව, දුන් ලපොලරොන්දුව සාවධාන ව ඉටු
කිරීම ට ද බවන සැලකිල්ල, සිය මිතුරන් සහ
අනුගාමීන් ලකලරහි ද බවන ැදියාව, එතුමා ලේ
වීරත්ත්වය, එතුමා ලේ නිර්භීත කම, අල්ලාහ්
ලකලරහි සහ තම අරමුණ ලකලරහි දැ බ  ද
සම්පූර්ණ විව්වාසය, යන ලද් ජය ලබ ලදන්න ට
ලහේතුන් ය.”
ලලෝක ප්රුසිද්ධ ප්රුිංව ඉතිහාසඥලයකු වන ගස්ටාෆ්
ලලොලබොන් ලේ “අරාබි ශිප්ටා ාරය” නමැති
ග්රොන්ථලස ලමලසේ සඳහන් කරි. “ඉස්ලාමලස
පැතිරීම ට සාධක වුලස බලය ලනොලේ. එය ට ලහේතු
ව අරාබි වරුන් තමන් පරාජය ට පත් ක ජනතාව
ට, ඔවුලනොවුන් ලේ ආගම නිදහලසේ අනුගමනය
කිරීම ට ලබා දුන් අිති ය ලේ.”
ලතෝමස් කාලිල් නම් තවත් යුලරෝපියානු ලල්ඛ්ක
ලය බ ලමලසේ පවසි. “ තම ලද්වනාවන් ට මිනිසුන්
ලේ ප්රුති ාර ලබනු පිණිස මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්
අසිපලත් ආධාර බලා ලපොලරොත්තු  ද බව පැවසීම
එතුමා ට එලරහි ව නගන, අවාලබෝධ කර ගත
ලනොහැකි, අර්ථ ශූනාය ල ෝදනාව බ ලේ.”
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ඉතිහාසය, තර්ක වාස්්රිය. විපය මූලිකත්වය සහ
විද්වත් පරීක්ෂණය යන සියල්ල, මුහම්මද් නබි (සල්)
තුමාණන් තම දහම අකැමැති ලපොදු ජනතාව මත
බලලන් පැට වු බව පවසන සිංකල්පය ප්රුති බලපේප කර
ඇත. ලබොලහෝ රාජායන් හී ස්ීරර විව්වාසය මත,
ස්ලේච්ඡාලවන්, ඉස්ලාමලස සතාාතාව ප්රුකාව
කරමින් විවාල ජනතා පිරිස බ ඉස්ලාමය ට පිවිසුහ.
ඉන්දුම සියාව, මැලල්සියාව, චීනය සහ දකුණු
ආසියාලේ තවත් රටවල් කිහිපය බ ම ලමම තත්ත්වය
ට නිදසුන් ය. ලමම දර්වනය ඉස්ලාමය ලේගලයන්
පැතිලරන යුලරෝපය සහ උතුරු ඇමරිකාව වැනි
රටවල් හි අද පවා ද බන ට හැකි ලේ.
ඔබ ලේ අගනා අදහස් අප ට දනවන්න.
www.sinhala@islamhouse.com
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