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‘සහජ හැඟීම්’ පිළිබඳ 
ගවේෂණයට ආරාධනා  

වෙර ලිපිවයන් මිනිසාවේ සහජ හැඟීම් පිළිබඳ මූලික 
විග්රහය්  දිරිපේ  කවමමු  සහජ හැඟීම් පිළිබඳ   
කටයුතු කිරීවම් මිනිස ් ප්ර ණාා ෙදනම් කර වගන 
මිනිසා   වෙොදු  ශවයන් කණ්ඩායම් තුනකට  ර්ග 
කම හැකි බ  විද් තුන්වේ මායයි  සහජ හැඟීම් 
පිළිබඳ අන්ා වදක නිවයෝජනය කරන හා මැදුම් 
පිළිව ා අනුගමනය කරන පිිපස් වලස වමම 
කණ්ඩායම් තුන දැ් විය හැක   

ෙමමු කණ්ඩායම  
ෙමමු අන්ාවේ සටින පිිපස මිනිසාවේ සහජ හැඟීම් 
පිළිබඳ අ වබෝධයකින් යු් ා වූ න් වූ ද සහජ හැඟීම් 
ොලනය කිරීවම් කටයු් ව්  දී දාා අසරණ 
ා් ්  යක ට ේ  වූ න් ව ති  ඔවුන් සැබැවින් ම 
ාම සහජ හැඟීම් හි  හලුන් බ ට ේ  වූ න් ය  වමම 
 හල් භා ය ඔවුන්වේ වමවලො  හා මතුවලො  
ෙරාජයට හා විනාශයට වහේතු ්  බ  ට ේ    ඇා   
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දුම් ොනය ම්  ද්ර ය භාවිාය හා ලිිංිකක 
ආසාදනයන්වගන් දදනික   මිනිසුන් දහස ්
සිංඛ්යා ්  විවිාවයන් සමු ගන්නා බ  වනොදන්නා 
අවයකු නැති ාරම් ය  වමම  ැරිර ක්රියා න්වගන් ඇති 
 න හානිය පිළිබඳ   ජනයා දැනු ්  කිරීවම්  ැඩ 
සටහන් වලො  සෑම ාැනක ම ොවහේ නිරතුරු  
ක්රියා් මක වේ  වමම  ැරිර ක්රියා න් හි 
නියැවමන්නන් එහි හානිකර විොක පිළිබඳ   දාා 
වහොඳින් දැනු ්    සටින්නන් ය  කරුණු එවසේ වූ  ද 
ඔවුන් ට ාමන්වේ  ැරිර ඇබ්බැහිවයන් මිවදන්නට 
අ ශය ආ් ම ශ් තිය වගොඩ නගා ගන්නට 
හැකියා ්  වනොමැති    ැරිර පුරුද්වද්  හලුන් බ ට 
ේ    සටි්   වමම ආශාවේ  හලුන් බ ට ේ  වී 
සටින්නන් පිළිබඳ   අල් කුර්ආනවේ  ැකිය්  වෙර 
ලිපිවේ සඳහන් කවමමු  එම අල් කුර්ආන්  ැකිය 
නැ ා  ර්  උපුටා ද්  න්නට සදු   ඇ් ව්  වමම 
වේදවේ අෙ සාකච්ඡා කරන කරුණු  ලට ඇති 
අදාල්  ය සැලකිල්ලට වගන ය   

“ාම ාෘෂ්ණා  ාමන්වේ වදවිඳුන්  ශවයන් ේ  කර 
ග්  ාැනැ් ාා   ඔබ දැක ඇති ද? ඔබ ඔහුට 
ආර් ෂකවයකු  ශවයන් සටින්වනහි ද? ඔවුන්වගන් 
බහුාරය ස න් වදන්නන් වහෝ සාන්නන්  ශවයන් 
සටින බ  ඔබ සාන්වනහි ද?  ඔවුන් තිිපසනුන් මිස 
අන් කිස ්  නැා  සැබැවින්ම ඔවුන් (තිිපසනුන්ට 
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 ඩා) දාාම්  වනොමග ිකයවුන්  ශවයන් සටින්වනෝ 
ය ” (අල් කුර්ආනය 25 : 43 - 44)  

ාම හැඟීවම්  හලුන් බ ට සටින්නන් ගල ා ගා 
හැකි  න්වන් ාම දෛාසකය විශ ්වේ අධිෙති හා 
අති උතුම් වදවිඳුන්වේ  හල්භා ය ට ේ  කිරීවමන් 
ෙමණි  ාම විවිාවේ ෙරම අභිලාෂය හා අවේ් ෂා  
සව්  ඇති  න හැඟීම් සන්ාර්ෙණය කිරීම වනො  ාම 
හැඟීම් සම්මා ොලනයකට වගන ඒම බ  දසල්ාමය 
උගන් යි  මිනිස් ශරීරයට හා විවිායට හානිකර 
වබොවහෝ දෑ දසල්ාමය සහමුලින් ම ාහනම් (හරාම්) 
වකොට ඇා  එවලසම ාහනම් කිරීමට වනොහැකි සහජ 
හැඟීම් පිළිබඳ   සම්මා මා ා්  දසල්ාමය වෙන් ා 
වදයි  දුම් ොනය ම් ෙැන් හා ම්  ද්ර ය කිසවසේ්  ම 
මිනිසාට අ ශය දෑ වනොවේ  එ න් දෑ දසල්ාමය 
සහමුලින් ම ාහනම් වකොට ඇා  නමු්  ලිිංිකක්  ය 
දස්ලාමය ප්රති් වෂේෙ  කරන්වන් නැා  ලිිංිකක්  ය 
සන්ාර්ෙණය කිරීවම් සම්මා (හලාල්) මා ා 
දස්ලාමය වෙන් ා වදයි  එම සම්මා මා ා 
වනොපිළිෙැද අසම්මා පිළිව ්  අනුගමනය කිරීම 
මිකන් විවිධ ලිිංිකක ආසාදනයන් ඇති වීමට වදොරටු 
වි ෘා  න බ  අෙ සැව ොම දන්නා සායයකි  ්ෂුද්ර 
වි  විදයාවේ උො ්  සදු වනොවී තිබු යුගයක, එනම් 
දැනට   ර්ෂ 1400ක ට වෙර වම් පිළිබඳ   
අ  ාදා් මක දැනුම් දීම්  මුහම්මද් ධර්ම දුායාණන් 
විසන් කර තිබීම  සැබැවින් ම දස්ලාමවේ සායාා  
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සහතික කරන්න්  හා වරේෂ්ප ප්රාර්තිහාර්යය්  බ  
ප්රති් වෂේෙ කම හැ් ව්  කා හට දැ’යි විමසන්නට 
කැමැ් වාමු             

ා ්  නබි  දනකට අනු  වමවලො  පිළිබඳ අසීමිා 
ආශා  විනාශයට වහේතු  බ  නබි තුමාණන් විසන් 
ෙ සා ඇා  නබි තුමාණන්වේ සහගාමිකවයකු වූ 
අබ්දුල්ලාහ් දබ්නු උමර් තුමා විසන් දන් නු ලැබු   
දබ්නුමාජා නබි  දන් ග්රන්යවේ (නබි  දන් අිංක 
4019)  ාර්ාා වකොට ඇති ෙිපිර මුහාජිරීන් රුන් 
(සිංක්රාමිකයින්) අමාමින් ‘ඔබ කරුණු ෙහකින් පීඩා 
ා් ්  යට ේ   නු ඇා  ඔබ එම ා් ්  යන් දකින 
අ ස්යා න් අල්ලාහ ්විසන්  ම්  ා ඇා’ (එනම් එම 
ා් ්  යන් ඇති  න කාල  ක ානු ට වෙර ඔබ 
විවිාවයන් සමු ගනු ඇා)  එම කරුණු ෙවහන් වමම 
ලිපියට අදාම කරුණ ෙහතින් උපුටා ද්  ා 
ඇ් වාමු  

‘ලිිංිකක අෙෛාරය හා ෙරදාර වසේ නය පුළුල් වලස 
ෙැතිර යන ා් ්  ය ඇති වූ විට ඔබවේ පුර්  
පිය රුන් පීඩා වනොවිඳි න  වරෝගයන්වගන් ජනයා 
පීඩා ට ේ   නු ඇා’ (වමය ඒඩ්ස් වරෝගය පිළිබඳ 
නබි තුමාණන් වලෝ  ැසයන් හට ලබා වදන පූර්  
අ  ාදය්  බ  ප්රති් වෂේෙ කම හැ් ව්  කා හට ද))    

මිනිස් සව්  වදආකාරයක හැඟීම් නිරතුරු   
ක්රියා් මක ව මින් ෙ .   කුසලය සඳහා 
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ිරිපගැන්ව න අල්ලාහව්ගන් වූ සම්මා හැඟීම් හා 
අකුසලය සඳහා ිරිපගැන්ව න නපුරු 
බලවේගයන්වගන් (ෂයිාාන්වගන්)  වූ අසම්මා 
හැඟීම් අාර වූ ගැටුම ජය ගන්නා ආකාරයට මිනිස ්
විවිාවේ යහකම හා අයහකම රැඳී ඇා   

“ා ද අපි (යහ හා අයහ) මාර්ග වදක ඔහුට වෙන් ා 
(වනො)දුන්වනමු ද)” (අල් කුර්ආන් 90:10) 

“ා ද ආ් මය මා හා එය නිස වලස සැකසු ඔහු මා 
ිරවුරමින්, ෙසු  ඔහු එයට එහි අයහකම් හා යහකම් 
පිළිබඳ හැඟීම ඇති කවමේය ” (අල් කුර්ආන් 91 : 7 – 
8)   

මුහම්මද් ධර්ම දුායාණන්වේ දගැන්වීම් අනු  විවිධ 
අ ස්යා න්හි දී වරේෂප්ාම ජිහාදය (ජිහාද් අල් 
අ් බර්) කුම්  දැ’යි ෙැහැිරලි වකොට ඇා   වරක 
වරේෂ්පාම ජිහාදය ාම දෛාසකවේ මතු න 
අකුසලයට නැඹුරු වූ හැඟීම් සමඟ දෛාසක 
අරගලයක වයදීම බ  එතුමා ෙ සා ඇා  වමම 
ක්රියා ලිය මිකන් වකවනකුවේ දෛාසකය 
ොිපශුද්ධ්  යට ේ වකොට අභයන්ාර සාමය මඟා 
කර ගනිමින් අකුසලයට නැඹුරු වූ හැඟීම් ෙරාජයට 
ේ  වකොට වකෝෙය හා ද රය පිටු දකින 
ා් ්  ය්  උදා කර ගැනීමට හැකි ව යි  මිනිසාවේ 
වරේෂ්ප ෙැ ැ් ම හා සාරධර්ම සපිිප යහ විවිාය 
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සහතික කම හැ් ව්  චි් ා ොිපශුද්ධිය මිකන් 
ෙමණි    

දහතින් සහජ හැඟීම් පිළිබඳ   මිනිසා ක්රියා කරන 
ආකාරය අනු  ඇති කණ්ඩායම් තුවනන් ෙමමු 
කණ්ඩායම පිළිබඳ විග්රහය්  දිරිපේ  කවමමු     

වද න කණ්ඩායම  
සහජ හැඟීම් පිළිබඳ වද න කණ්ඩායවම් හැසරීම් 
රටා  අනු  ඔවුන් ට ාමන්වේ සහජ හැඟීම් පිළිබඳ 
අ වබෝධය්  ඇතිමු්  දන් ඇාැම් හැඟීම් පිළිබඳ   
 ැමකී සටින්නන් බ ට කටයුතු කරන්නට උ් සාහ 
කරති   ැමකී සටින්නට ව ර දරන සහජ හැඟීම් හි 
නියැළීම ාම ආගමික හා සිංස්කෘතික දගැන්වීම් 
උල්ලිංඝනය කිරීම් , සමාජ අෙ ාදයට වහේතු ් , 
නින්දා සහගා හා සමච්ෛලයට ල්   න කරුණ්  
ආදී  ශවයන් ඔවුන් සලකන බ  වෙවන්  වමයට 
වහොඳම උදාහරණය වලස ඇාැම් දහම් හි සත්්රී හා 
පුරුෂ පුජක ේ ෂය ලිිංිකක ක්රියා න්වගන්  ැමකී 
සටීම ට කටයුතු කිරීම දැ් විය හැක  දහවම් 
දගැන්වීම් අනු  එය පුජක ේ ෂයට අකැෙ වදය්  
වලස ඔවුන් සලකති  සහජ හැඟීම් පිළිබඳ වමයට 
වෙර විග්රහ කම ෙමමු කණ්ඩායම ට සහමුලින් ම 
ප්රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායම්  වලස වමම පිිපස දැ් විය 
හැක     
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වමම පිිපස්  ස් භාවික්  ය ප්රති් වෂේෙ කරන්නන් 
වලස වෙර කණ්ඩායම වමන් ා ්  අන්ායක සට 
කටයුතු කරති  ලිිංිකක්  ය සහමුලින්ම ප්රති් වෂේෙ 
කිරීම හා සීමා මායිම් වනොමැති   එහි ගැලී කටයුතු 
කිරීම මැදුම් පිළිව තින් බැහැර වූ අන්ා ාදී පිළිව ්  
වදක්  වලස දැ් විය හැක  මිනිසා බඳු විෂම ලිිංිකක 

(Hetero Sexual) ස්  යින් තුම ලිිංිකක හැඟීම් ඇති 
 න්වන් එ් ාරා අන්ාරාසර්ග (Endocrine) 
ග්රන්ියයකින්  හනය  න වහෝර්වමෝන  ර්ගයන් 
නිසා බ  ෙර්වේෂණා් මක මවනෝ විදයාව න් හා 
වි  රසායන විදයාව න් වෙන් ා දී ඇා  අධිලිිංිකක 
වහෝ අ ලිිංිකකාා  වම් ග්රන්ිය  ල අධික්රියාකාිප්  
 ය වහෝ අ ක්රියාකාිප්  ය මා වකළින්ම රඳා ෙ .    

ප්රති විරුද්ධ ලිිංිකකයන්වේ දර්ශනය, ගන්ධය, 
ස්ෙර්ශය, ශබ්දය ආදී දන්ද්රිය ග්රහණ නිසා වහෝ ඒ 
සම්බන්ධ ව න්  වදය්  නිසා වහෝ සව්  ලිිංිකක 
හැඟීම් පිබිවද්  වමහි ප්රතිලලය වලස ෛාලක සන්ායු 
ඔස්වසේ ලිිංිකක ග්රන්ිය කරා විදයු්  ආවේග ගමන් 
කරයි  එවිට එම ග්රන්ිය  ලින් රුධිරයට 
වහෝර්වමෝනය  හනය ව යි  රුධිර සිංසරණය මිකන් 
වමොමය ද්  ා එන වමම වහෝර්වමෝන පුද්ගලයාවේ 
සතුවිලි ා ්  පුබුදු කර යි  වි  විදයා් මක 
සාධකය්   න වමම කායික වේදී ක්රියාදාමවයන් 
මතු ව න චි් ාවේග මර්දනය කිරීම එාරම් ෙහසු 
කාර්යය්  වනොවේ  ඒ වහේතුව න් වමම පිිපසට සයලු 
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සදාෛාර නීති අමාක වී වගොස් අෙෛාරා් මක ලිිංිකක 
ක්රියා ලියකට අ . ර්ණ වීම අරුමය්  වනොවේ    

ාම ආගමික වහෝ සිංස්කෘතික වහේතු මා 
ලිිංිකක්  වයන්  ැමකී සටින්නට බැඳී සටිය්  
සායය  ශවයන් ම සදු  න්වන් වි ාහ සිංසය්ාව න් 
බැහැර වූ ලිිංිකක ක්රියා ලියකට වමම පිිපස ඇදී 
යාමය  ජාායන්ාර වමන්ම ජාතික  ශවයන් 
වහළිදරවු  න පුජක ේ ෂවේ අෙෛාරා් මක ලිිංිකක 
ක්රියා න් වමයට සා්  ද දරයි  දැහැමි සැදැහැ ්  හා 
ෙවිත්ර වූ ආධයා් මික්  ය්  උවදසා රහම්ෛර්යා  
පිළිෙිරන්න ට ආරම්භවේ අධිෂප්ානය්  ඇති කර 
ග් ා ද බහුාරය්  මමා හා කාන්ාා ලිිංිකක 
අෙෛාරවේ හා සම ලිිංිකක විෂමාෛාරවේ 
සාමාජික්  යට ේ  වීම සුලබ වදය්  බ ට 
ේ ව මින් ඇා    

දැහැමි හා සැදැහැ ්  කවම් ෙවිත්රාා  සඳහා 
රහ්මෛර්යා  අ ශය සාධකය්  වලස සැලකීම 
යයාර්යය්  නම් වමම යයාර්යය අනුගමනය කරමින් 
වලෝ  ැස සැව ොම වමම ආධයා් මික ජයග්රහණ 
මා ාට අ . ර්ණ වු වහෝ  සදු විය හැ් ව්  කුම්  
ද යන්න පිළිබඳ   කරුණාකර වමොවහොාකට සාා 
බලන්න  එවසේ වු වහෝ  මිහිාලය මා වූ  සම්පුර්ණ 
මිනිස් ෙරපුර ම නෂ්ටප්රාේතිය ට ේ   න්නට අවුරුදු 
සයය්  ගා වනො නු ඇා  එවසේ සැව ොම එ්  ර 
වමම මා ාට අ . ර්ණ වීම සදු වනො න බ  
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ාර්කය්  යවමකුට දිරිපේ  කම හැක  එවසේ නම් 
වලෝ  ැස සැමවේ වමවලො  හා මතුවලො  විමු් ති 
මාර්ගය වම න් දගැන්වීම්  තුම අන්ාර්ගා වී 
වනොමැති බ  වමයට ප්රති විරුද්ධ ාර්කය වලස 
මාය්  දිරිපේ  කිරීමට හැකියා ්  ඇති බ  අෙට 
පිළිගන්නට සදුව න ා වනොවේ ද) වමම ාර්කයට 
ෙැහැිරලි කිරීම්  වලස වබොවහෝ විට දිරිපේ  කරනු 
ලබන මාය්  නම් මිනිසා එ්  උ් ේ තිය (භ ය) 
ක දී රැස් කර ගන්නා පින් (කුසල්) වහේතුව න් ඊමඟ 
උො යහ එක්   න අාර වමවලස උෙතින් උො 
(භ වයන් භ ය) මිනිසා යහකවම් ප්රගති මා ාට 
අ . ර්ණ වී අ සන් ජයග්රහණය ද්  ා ගමන් කරන 
බ ය  වමය දහම් කිහිෙයක ම සුළු ව නස්කම් සහිා 
  උගන් න සිංකල්ෙයකි  නමු්  වමම සිංකල්ෙය 
පිළිගැනීමට දුෂ්කරාා කිහිෙය්  ඇා  වමම 
සිංකල්ෙවේ අනු සිංකල්ෙයන් වූ මරණින් මතු 
උෙිරන්නා ාමා ද අන් අවයකු ද යන්න පිළිබඳ   ඇති 
මායන් වමන්ම    උ් ේ ති ක්රම හා උ් ේ ති ාල 
පිළිබඳ    යයාර්ය ාදී   හා විදයා් මක ෙදනමකින් 
විමසුමක වයදුණවහෝ  වමම සිංකල්ෙය පිළිගැනීමට 
ඇති දුෂ්කරාා ෙැහැිරලි   අ වබෝධ කර ගා හැකි 
 නු ඇා  වමම ලිපිවේ විමසුමට ල්  වී ඇති 
මාාෘකාව න් බාහිර වූ එක්  වහයින්  වමම විෂය 
ගැඹුිපන් සාකච්ඡා කිරීමට වමහි දී අවේ් ෂා 
වනොකරන්වනමු   
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දහා මායට ප්රතිවිරුද්ධ මාය්  වලස රහ්මෛාරී 
පිළිව ාකින් වාොර  වූ  ද මරණින් මතු අ සාන 
ජයග්රහණය ලඟා කර ගා හැකි බ  කරුණු දිරිපේ  
කිරීම්  ද් නට ඇා  නමු්  දහවම් ප්රධාන මුලාරයන් 
හි සඳහන් ෙිපිර ිකහි විවිාය අ් හැරීමකින් වාොර  
වමම ා් ්  ය අ් ේ  කර ගැනීමට වනොහැකි බ  
ෙැහැිරලි වලස ද් නට ඇති වහයින් වමම මායන් 
වදක අාර ෙැහැිරලි ෙරසේරාා ්  ඇති බ  
පිළිගැනීමට සදුව න ා වනොවේ ද) එ්  කරුණ්  
පිළිබඳ   මා වදක්  දිරිපේ   න විට මා වදක ම 
සායය වීමට වනොහැකි බ  අෙ සැව ොම වහොඳින් 
දන්නා කරුණකි  මා වදකම අසාය විය හැක  
එක්  සායය වී අනික ප්රති් වෂේෙ  න විට දහවම් 
දගැන්වීම් පිළිබඳ බරොම ගැටලු මතු වේ  ආගමික 
ග්රන්ය ෙරසේරාා කින් වාොර විය යුතු බ  අල් 
කුර්ආනය උගන් න්වන් වමම  ැදග්  වහේතු ෙදනම් 
කර වගන ය  වම පිළිබඳ   අල් කුර්ආනවේ 
සායාා  සහතික කරමින් අභිවයෝගා් මක වලස 
දිරිපේ  වකොට ඇති  ැකිය ෙහතින් සඳහන් වකොට 
ඇ් වාමු   

“අල් කුර්ආනය ඔවුන් ෙිපශීලනය වනොකරනුවේ මන් 
ද) එය අල්ලාහ්වගන් වනොවී අන් වකවනකුවගන් 
වූවේ නම් එහි නුඹලා වබොවහෝ ෙරසේරයන් දකිනු 
ඇා”  (අල් කුර්ආන් 4 : 82) 
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වමම  ැකිවයන් දිරිපේ  කරන කරුණු අාර 
 ැදග්  ම සාධකය නම් අල් කුර්ආනය සහතික 
 ශවයන් ම විශ් වේ අධිෙති අති උතුම් අල්ලාහ ්
විසන් ෙහම කරන ලද්ද්  බ ්  එය අල්ලාහව්ගන් 
වනොවී මිනිස් චින්ානවයන් සකස් කරන ලද්ද්  නම් 
අනි ාර්යවයන් ම එහි ෙරස්ෙරාා න් අන්ාර්ගා 
වීමට හැකි බ ය  ආගමික මුලාර සහතික  ශවයන් 
ම ෙරසේරාා න්වගන් වියු් ා වනොවූවේ නම් 
අනුගාමිකයින් වබොවහෝ දුෂ්කරාා න් ට ල්  විය 
හැකි බ  කිසව කු ට ප්රති් වෂේෙ කම හැකි කරුණ්  
වනොවේ             

දහතින් විග්රහ කර ඇති ෙිපිර වමම වද ැනි 
කණ්ඩායම නිර්මාාෘ විසන් මිනිසාට ලබා දී ඇති 
සහජ හැඟීම් ප්රති් වෂේෙ වකොට හා විකෘති වකොට 
කටයුතු කරන්නන් බ ට ේ    සටිති  ඔවුන් 
මිනිසාට හිමි ස ්භාවික්  ය ප්රති් වෂේෙ කමවුන් බ  
ට ද ේ    සටිති                     

“සැබැවින්ම අපි මිනිසා   අලිංකාර ස් රූෙයකින් 
නිර්මාණය කවමමු  ෙසු  දාා ෙහ්  වු න්වගනු්  
දාා ෙහ්  වුව කු බ ට ේ  කවමමු  (නමු් ) 
විශ ්ාස කර යහකම් කමවුන් හැර  ඔවුනට සීමා රහිා 
ශුභ ලලයන් ඇා ” (අල් කුර්ආන් 95 : 4 – 6) 

වි ාහය ිරිප ගන් න එකම දහම දසල්ාම් බ  ෙැහැිරලි 
  ප්රකාශ කරන්න ට කැමැ් වාමු  දසල්ාීයය 
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දගැන්වීම් මැදුම් පිළිව ා හා යයාර්ය ාිර්  ය 
සහතික කරන්න්  බ  වමයින් සහතික ව යි  මිනිස ්
ෙරපුවර් ෙැ ැ් ම සහතික කම හැ් ව්  වම න් 
නි ැරිර මඟ වෙන්වීම්  මා ඇති කර ගන්නා වූ 
වි ාහ බන්ධනයකින් බ  ප්රති් වෂේෙ කම හැ් ව්  
කා හට ද)  

“මුහම්මද් තුමාණන්වේ සහගාමිවයකු වූ උස්මාන් 
බින් මස්ඌන් තුමා මුහම්මද් තුමාණන් ව ා වගොස ්
රහම්ෛාරී විවිාය්  ගා කිරීමට ාමන් ට අ සර වදන 
වලස දල්ලා සටී විට එතුමාණන් එය සහමුලින්ම 
ප්රති් වෂේෙ කවමේය  මුහම්මද් තුමාණන් රහම්ෛාරී 
විවිාය්  ගා කිරීමට ඔහුට අනුමැතිය දී තිබුවණ් 
නම් අපි පුරුෂ ග් තිය හීන කරවගන ඇ් වාමු 
යනුව න් ස:ද් බින් අබී  ් කාස් තුමා සඳහන් 
කවමේය”  (බුහාරී සහ මුස්ලිම් නබි  දන් ග්රන්ය)  

“මුහම්මද් තුමාණන්වේ සහගාීයන්වගන් ඇාැමුන් 
වි ාහ වනො න බ  ද ා ්  සමහවර්  රාත්රිය 
කාලවේ නිදා ගැනීවමන්  ැමකී රෑ  මුළුල්වල් ම 
නැමදුම් කරන බ  ද ා ්  සමහවර්  ාමන් අඛ්ණ්ඩ 
  (ිරනොා) උෙ ාස ශීලවයහි වයවදන බ  ද 
සාකච්ඡා කර ග් හ  වමම පු ා මුහම්මද් 
තුමාණන්වේ ස නට  ැටුණු කල්හි වමවසේ 
ෙ සන්නන්වේ ා් ්  ය කුම්  වේ ද? යනුව න් 
ෙ සා ‘මම උෙ ාස ශීලවයහි වයවදමි; එවලසම 
(ඇාැම් ද ස්  ල) උෙ ාස ශීලවයහි වනො වයවදමි; 
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මම රාත්රී කාලවේ නැමදුවමහි නිරාව මි; එවමන්ම 
යහනට ද පිවිවසන්වනමි; මම කාන්ාා න් හා වි ාහ 
ව මි  මවේ වමම පිළිව ා උදාසීන කරන්වන් 
ක වර්  ද ඔහු මාවේ (සමාජයට අය් ) වකවනකු 
වනොවේ’ යැයි ෙ සා සටියහ”  (බුහාරී නබි  දන් අිංක 
5063) 

යහේ  ෙරම්ෙරා ්  බිහි කරනු ලැබීම වි ාහවේ 
අරමුණු  ලින් එක්  යැයි වමමිකන්  ටහා ගා හැකි 
ය  ‘නඩ් තු වියදම් දැරීමට නුඹලාවගන් හැකියා  
ඇ් ව්  ක වරකු ට ද ඔහු වි ාහ විය යුතුයි  
මන්දය්  වි ාහය (අනිකු්  කාන්ාා න් බැලීවමන්) 
දර්ශනය  මකන්න්  වලස ද (රහස ්අ ය  ආර් ෂා 
කර) ෙති ා රකින්න්  වලස ද  න්වන් ය ’ 
යනුව න් මුහම්මද් තුමාණන් ෙැ සූහ’  (මූලාර 
ග්රන්යය – බුහාරී 1905,5065 සහ 5066 නබි  දන්).  

වනොමග යෑවමන් ාමන්    ම්  ා ගැනීම්  
වි ාහවේ ා ්   ැදග්  අරමුණ්  වේ යැ’යි වමම 
නබි  දන තුළින් ෙැහැිරලි   අ වබෝධ කර ගා හැකි 
වේ  

තුන් න කණ්ඩායම 
සහජ හැඟීම් පිළිබඳ   ක්රියා කිරීවම් දී වමම 

කණ්ඩායම සහජ හැඟීම් යයාර්යය්  බ  පිළිගන්නා 

අාර සහජ හැඟීම් විසන් ාමන්    හල් ා් ්  යට 
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ේ  කිරීම ට කිසදු අයුරකින් දඩ වනොාබා හැඟීම් 

ොලනය කරමින් කටයුතු කරති  හැඟීම් ොලනය 

කිරීම සඳහා ඔවුන්ට උෙකාරී වී ඇ් ව්  අල් 

කුර්ආනය දිරිපේ  කරන ිර යමය මාර්වගෝෙ 

වද්ශය්  මුහම්මද් තුමාණන් විසන් වෙන් ා වදන ලද 

අලිංකාර ෙරමාදර්ශයන්ය  අල් කුර්ආනය විසන් 

වමවලස කටයුතු කරන්නන් ට ලබා දී ඇති ‘මධයසය් 

ප්රජා ’ යන නාමය සායය කරමින් කටයුතු කරන්නට 

ඔවුන් සැදී ෙැහැදී සටිති   

“එවලස ම නුඹලා (වසසු) ජනයා ට සා්  දකරු න් 
වීම පිණිස ද රසූල්  රයා නුඹලා ට සා්  දකරුව කු 
වීම පිණිස ද අපි නුඹලා   මධයස්ය ප්රජා ්  
 ශවයන් ේ  කවමමු”  (අල් කුර්ආන් 2 : 143)  

මධයසය් ප්රජා ්  වලස කිසදු අන්ායකට වනොයා 
දහම මිකන් ලබා දී ඇති සීමා මායිම් බිඳ වනොදමා 
ාමන්වේ සහජ හැඟීම් පිළිබඳ   කටයුතු කිරීම 
දස්ලාමිකවයකුවේ ප්රධානාම හා  ැදග්   ගකීම්  
ව යි  වමවලො  විවිාය වකවරහි ෙමණ්  අ ධානය 
වයොමු කරමින් වි ්  වීම දසල්ාමය අනුමා 
වනොකරයි  එවලසම වමවලො  විවිාය සහමුලින්ම 
ප්රති් වෂේෙ කරමින් මරණින් මතු විවිාය වකවරහි 
ෙමණ්  අ ධානය වයොමු කිරීම ද දස්ලාීයය පිළිව ා 
වනොවේ  වමවලො  හා මතුවලො  විවිාය පිළිබඳ   
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මධයසය්භා යකින් යු් ා   කටයුතු කිරීම ‘මධයසය් 
ප්රජා වේ’ පිළිව ායි    

දිරිප ලිපි මිකන් මිනිසාවේ විවිධ ආකාරවේ සහජ 
හැඟීම් පිළිබඳ   සාකච්ඡා කිරීමට අවේ් ෂා 
කරන්වනමු ‘දන්ෂා අල්ලාහ්’! 

 
 
 
 

පූර්  නිගමනයන්, ොරම්ෙිපක 
විශ් ාසයන්, විෛාරවයන් වාොර වූ 
ේ ෂොති්  ය ආිරවයන් මිදී වි ෘා 
මනසකින් යු් ා   යයාර්යය, විෛාරය, 
බුද්ධිය හා විදයා  ෙදනම් කර වගන 
සායය ගවේෂණයට අ ිංක සතින් 
අ්  ැල් බැඳ ගන්නා වලස දාා 

කාරුණික   දල්ලා සටින්වනමු  දිරිප 
ලිපි මිකන් වමම බුද්ධිමය සිං ාදය 
අඛ්ණ්ඩ   ෙ ්  ාවගන යමු  (දන්ෂා 

අල්ලාහ්!) 
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වෙර ලිපිවයන් සහජ හැඟීම් පිළිබඳ   කටයුතු කිරීවම් 

මිනිස් ේ ර ණාා ෙදනම් කර වගන මිනිසා   වෙොදු 
 ශවයන් කණ්ඩායම් තුනකට  ර්ග කම හැකි බ  

ඇති විද් ්  මායයන් විමසා බැලුව මු. වමම 

ලිපිවයන් සහජ හැඟීම්  ර්ග පිළිබඳ විශ්වල්ෂණය්  

දිරිපේ  කරන්නට අදහස් කරන්වනමු. මිනිසා විවිධ 
සහජ හැඟීම්  ලින් යු් ා වූව කු බ  දසල්ාමය 

වමන්ම මුසල්ිම් වනො න මවනෝ විද් යාඥයින්, සමාජ 

විද් යාඥයින්, වි  විද් යාඥයින් වමන්ම දතිහාසඥයින් 

ද පිළිවගන ඇති කරුණකි. වමම ලිපිවයන් ෙමමු   
මිනිසාවේ වි ්  වීවම් ආශා  වමන්ම 

 වයෝ ෘද්ධ්  ය හා මරණය පිළිබඳ ඇති බිය නම් වූ 
වනොනැසී ෙැ ැ් වම් සහජ හැඟීම ගැන විමසා 
බලන්නට අදහස් කරන්වනමු.  

වනොනැසී ෙැ ැ් වම් සහජ හැඟීම 
 යස  අවුරුදු වදකක ෙමණ දරුව කු   උස 
වගොඩනැිකල්ලකින් ෙහාට වහමන බ  අඟ ා යවමකු 
එම දරු ා   වදෙැ් ාට ෙැද්වදේවේ නම් දරු ාවේ 
දෑස් දහම වගොස ්බියකරු මුහුණකින් යු් ා   මහා 
හඬකින් අඬන්නට ෙටන් ගැනීම අෙට දකින්නට 
ලැවබනු ඇා  වමයින් ෙැහැිරලි  න්වන් වමම දරු ා 
ඇතුළු   සයලු මිනිසුන් ‘මරණ බිය’ නම් වූ සහජ 
හැඟීම ඇති   බිහි   ඇති බ ය  වමම සහජ හැඟීම 
මහා කාරුණික අල්ලාහ් විසන් අෙ ව ා ලබා දී ඇති 



 

19 

වහයින් අපි සයිරවි නසා ගැනීවම් චින්ානවයන් 
නිරතුරු    ැමවකන්නට කටයුතු කරන්වනමු  
යවමකු සයිරවි නසා ගන්වන් නම් එය ඔහුවේ ‘මරණ 
බිය’ නම් වූ සහජ හැඟීවම් අස් භාවික්  ය්  
වහේතුව න් සදු කර ගන්න්  බ  වමයින් ෙැහැිරලි 
ව යි     

විවිාවේ අභාගය දෑ සදු වූ විට සා ාැන්ේ    ාබා 

ගැනීවම් හැකියා  වබොවහෝ අයට කම හැ් ක්  

වනො න බ  සායයකි  ප්රශ්න සහ අ ාසනා න්ා 

සදුවීම් යනු මිනිස් විවිාවේ වකොටසකි  සෑම 

වකවනකුටම අසතුටුදායක සදුවීම්  ලට මුහුණ දීමට 

සදු  න අාර ාා කාලික  ශවයන් දු්  මුසු භා යට ද 

ේ  විය හැක  ජිවිාවේ මුහුණ දීමට සදු  න 

ෙරාජයන්  ලදී මිනිසුන් ාා කාලික  ශවයන් 

ාමාටම වදොස් කියා ගැනීම වමන්ම දු් මුසු භා ය්  

වහෝ හිස් බ ්  දැනීම ස් භාවිකය  මිනිසා 

වම ැන්නකට අකැමැතිය  ාම ශ් ති ප්රමාණවයන් 

දස්ලාීයය නැමදුම් හා අවනකු්  මඟ වෙන්වීම් 

නිසයාකාර   දටු කරමින් සම්මා විවිාය්  ගා 

කරන්වනකුට වූ ද ෙරී් ෂණයන්වගන් වියු් ා වූ 

විවිාය්  අෙට සහතික වකොට නැා  මිනිසා විවිාවේ 

විවිධ ෙරී් ෂණයන් ට භාජනය  න විට මිනිසාවේ 

ෙරම සතුරා වූ ‘වෂයිාාන්’ (නපුරු බලවේග) 
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මිනිසාවේ දෛාසකවේ විවිධ ආකාරවේ සතුවිලි 

ඇති කර න්නට කටයුතු කරයි  වමමිකන් මිනිසා   

අල්ලාහ්වගන් දුරසය් කරවීම වෂයිාාන්වේ 

අවේ් ෂා යි     

ا ْيَطانِ  مِنَ  يزَنََغنََّك  َوإِمَّ هِ  فَاْسَتِعذْ  نَْزغ   الشَّ  َعلِيم   َسِميع   إِنَّه   ۚ   بِاللَـّ
ِينَ  إِنَّ  ﴾٠٢٢﴿ مْ  إَِذا اتََّقْوا اَّلَّ ه  ْيَطانِ  ِمِّنَ  َطائِف   َمسَّ ر   الشَّ  فَإَِذا واتََذكَّ
ْبِص   مه    ﴾٠٢٢﴿ ونَ مُّ

“වෂයිාාන්වගන් වෙලඹවීම්  සැබැවින්ම නුඹට ඇති 

 න්වන් නම් එවිට අල්ලාහ්වගන් නුඹ ආර් ෂා  

ොවු! සැබැවින්ම ඔහු සර්  රා කය සර් ඥය  

සැබැවින්ම බියභ් තිම්   න්නන්   වෂයිාාන්වගන් 

බලෙෑම්  සේර්ශ කම විට ඔවුහු (අල්ලාහ්  ) 

වමවනහි කරති  එසැණින් ඔවුහු (සායය) ෙැහැිරලි   

දකින්නන් ව ති”  (අල් කුර්ආන් 7 : 200 – 201) 

වෂයිාාන්වේ වමම වනොමග යැවීවමන් ාමන්   

ආර් ෂා කර ගන්නට කටයුතු වනොකරන්නන් ‘අවහෝ 

වදවියනි! වමවලස මට දඬු ම් කරන්වන් ඇයි දැ’යි 

 ැනි ප්රශ්න මතු වකොට එයින් වනොනැ .   ැරිර මා ා 

ඔස්වසේ ාම සා වමවහය මින් ා ්  භයානක . න්දු 

ගැනීම කරා වයොමු ව ති  විවිාවේ ෙරී් ෂණකාරී දෑ 

http://tanzil.net/#7:200
http://tanzil.net/#7:201
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සදුවීම පිළිබඳ   මහා කාරුණික අල්ලාහ ්මිනිසාවගන් 

ප්රශ්නය්  මතු කරයි  

ن ي ْتَ 
َ
َحِسَب انلَّاس  أ

َ
ْم ََل ي ْفَتن ونَ أ ول وا آَمنَّا َوه  ن َيق 

َ
وا أ   ٢9﴾٢﴿ ك 

‘අපි විශ් ාස කවමමු’යි ඔවුන් කී ෙමණින් ඔවුන් 

පිිප් සුමට ල්  වනොවකොට ඔවුන් අා හැර දමනු 

ලබන්වන්යැ’යි මිනිසා සාන්වනහු ද)” (අල් කුර්ආන් 

29 : 2)      

විවිාවේ මුහුණ ෙෑමට සදු  න ෙරී් ෂණ පිළිබඳ   

ද සීවමන් යු් ා   මහා කාරුණික අල්ලාහ ්වකවරහි 

විශ ්ාසය ාබා ාැන්ේ භා යකින් කටයුතු කිරීම සෑම 

දස්ලාමිකවයකුවේම  ගකීම්  ව යි   

ِس  نف 
َ
ْموَاِل وَاْْل

َ
َن اْْل  وِع َوَنْقٍص ِمِّ

ْ
َْوِف َواْل

ْ
َن اْل ٍء ِمِّ م بََِشْ َونَلَْبل َونَّك 

ِ  ۗ   اِت َواثلََّمرَ  ابِرِ  َوبَِشِّ َصاَبْته م مُِّصيبَة  قَال وا ﴾ ٢١١﴿ ينَ الصَّ
َ
ِيَن إَِذا أ اَّلَّ

ِه َوإِنَّا إََِلِْه رَ  ـٰئَِك َعلَْيِهْم َصلََوات  مِِّن رَّ ﴾ ٢١١﴿ اِجع ونَ إِنَّا لِلَـّ ولَ
 
ِِِّهْم أ ب

ـٰئِ  ۗ   ْْحَة  َورَ  ولَ
 
ونَ وَأ ْهَتد  م  الْم    ;2 ﴾٢١١﴿ َك ه 

“බිවයන් හා කුසිකන්වනන් අල්ෙය්  මිකන් ද ා  ද 

සම්ේ  විවිා හා ෙලතුරු හිඟ වීම මිකන් ද සැබැවින්ම 

අපි නුඹලා   ෙරී් ෂා ට ල්  කරන්වනමු  

ද සලි න්ායින්ට සුබාරිංචි වදවු  ාමන්ට යම් 

http://tanzil.net/#29:2
http://tanzil.net/#2:155
http://tanzil.net/#2:156
http://tanzil.net/#2:157
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දුර්භාගයය්  ඇති වූ කල් හි ‘දන්නා ලිල්ලාහි 

 දන්නා දලයිහි රාජිඌන්’ (සැබැවින් ම අපි අල්ලාහ ්

ව නුව න්මය, ඔහු ව ාම අපි නැ ා වයොමු න්නන් 

ව මු) යැ’යි ඔවුහු ෙ සති  ාමන්වේ ෙරමාධිෙතිවගන් 

වූ ආශීර් ාදය හා කරුණා  ාමන් වකවරහි වූ න් 

ඔවුන් ය  ා ද ඔවුහුමය යහමග ලබන්වනෝ”  (අල් 

කුර්ආන් 2 : 155 – 157) 

විවිාවේ කරුණු පිළිබඳ   ෙමණ්  වනො  දහම 

පිළිබඳ  ද අෙ ෙරී් ෂා ට ල්  කරනු ලබන බ  මහා 

කාරුණික අල්ලාහ් අෙ ව ා දන් ා සටී  

نَّ  وت وا ََل ْبلَو 
 
ِيَن أ نَّ ِمَن اَّلَّ ْم َولَتَْسَمع  ِسك  نف 

َ
ْم وَأ ْمَوالِك 

َ
الِْكَتاَب  ِِف أ

 ِ ْم َوِمَن اَّلَّ ْرَ ِمن َقْبلِك 
َ
ًذى َكثِيً يَن أ

َ
وا أ وا َوإِن تَْصِب   ۚ   اك  وا َوَتتَّق 

ورِ  م 
 
لَِك ِمْن َعْزِم اْْل

ٰ
 ;3 ﴾٦٨١﴿  فَإِنَّ َذ

“නුඹලාවේ සම්ේ  තුළින් ද නුඹලා තුළින් ද 

සැබැවින්ම නුඹලා ෙරී් ෂා ට ල්  කරනු 

ලබන්වනෝමය  ා ද නුඹලාට වෙර පුස්ාක 

ලද්දන්වගන් ද ආවද්ශ ාබන්නන්වගන් ද අධික 

පීඩාකාරී  දන්  ලට සැබැවින්ම නුඹලා ස න් 

වදන්වනහුමය  නුඹලා ද සා බියභ් තිම්   න්වනහු 

http://tanzil.net/#3:186
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නම් සැබැවින් ම එය අධිෂප්ානවයන් යු්  කාර්යයන් 

අතුිපන්  න්වන්ය”  (අල් කුර්ආන් 3 : 186) 

වම න් සෑම අ ස්යා කම ජයග්රහණය අ් ේ  කර 

ගැනීමට අාය ශය කරුණු වදක්  නම් ද සීම හා 

බිය බැතිම් භා ය  බ  ද දහා අල් කුර්ආන්  ැකිය 

අෙ ව ා දන් ා සටී  නමු්  මහා කාරුණික අල්ලාහ ්

මිනිසාට දැිපය වනොහැකි ෙරී් ෂා කින් ඔහු   ෙරී් ෂා 

වනොකරන බ  ද දන් ා සටී   

ه  َنْفًسا إَِلَّ و ْسَعَها   ٠8١;٠ۗ   ََل ي َكلِِّف  اللَـّ

“කිසදු වකවනකුට ඔහුට දැිපය වනොහැකි බර්  

( ගකීම් ) මිස අල්ලාහ් වනොෙට යි  (අල් කුර්ආන් 2 

: 286) 

සයලු  ගකීම් හා ෙරී් ෂා න් මිනිසාට දැිපය හැකි 

සීමා මායිම් අතික්රමණය කරන්න්  වනො න බ  

සහතිකය්  වමමිකන් අෙට ලැබී ඇා  විවිාවේ 

විෝ  වහෝ පීඩාකාරී ා් ්  ය්  ඇති  න සෑම 

වමොවහොාකම අෙ විසන් නිරතුරු  මා්  කර ගා 

යුතු  ැදග් ම ෙණිවිඩය වමය  න විට අෙවේ 

ස් සාන් හි ෙහසු හා සු දායි හැඟීම්  සහතික 

 ශවයන් ම ඇති ව යි  ද සීම හා බිය 

බැතිම් භා වයන් යුතු  මහා කාරුණික අල්ලාහ ්
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වකවරහි විශ් ාසය ාබා වම න් අ ස්යා න් හි ක්රියා 

කරන විට විශ ්ාස න්ාවය්  (මූීයන්  රවය් ) ාම 

ෙරී් ෂාව න් ජයග්රහණය අ් ේ  කරගන්වනකු බ ට 

ේ  ව යි  වමමිකන් අති උතුම් අල්ලාහ් ද ාම ගැ් ාා 

ගැන සතුට හා ාෘේතිය ඇති කර ගනී  එවහයින් 

විශ ්ාස න්ාවයකු ට විවිාවේ ප්රශ්න වහේතුව න් 

සයිරවි නසා ගැනීවම් ා්  යට ේ  වීමට කිසදු 

ආකාරයක බලෙෑම්  ඇති වනොව යි  විවිාවේ 

ෙරී් ෂා  සතුටින් පිළිගන්නා  ඔහු අල්ලාහ්   

ාෘේතිම්  වකොට ාමන් ද ාෘේතිම්  ා් ්  යට 

ේ කර ගනී   

වි ය ලබා දීම හා ආෙසු ගැනීම මිනිසාවේ 

ක්රියා න්වගන් සම්පුර්ණවයන් ම බැහැර වූ  ගකීම්  

බ  දසල්ාමය උගන් යි  යවමකු සයිරවි නසා ගනීමට 

වෙලවඹන්වන් නම් එය ඔහුවේ ‘මරණ බිය’ නම් වූ 

සහජ හැඟීවම් අස් භාවික්   ය්  වහේතුව න් හා ාම 

දෛාසකය බිය බැතිම් භා වයන් වාොර වූ 

ා් ්  යකට ේ  වී ඇති බ  වෙන්නුම් කරයි  යම් 

සමාජයක සයිරවි නසා ගැනීම  ැඩි  ශවයන් සදු 

 න්වන් නම් එම සමාජය අති භයානක අන්දමින් 

ආධයා් මික ෙිපහානියකට ල්  වී ඇති බ  වෙන්නුම් 

කරයි                  
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නි ැරිර වද්  ‘විශ් ාසය’ ෙදනම් කර ග්  දහම් 
අදහන්නන් අාවර් සයිරවි නසා ගැනීවම් ප්ර ණාා  
දාාම් ම අ ම මට්ටමක ෙ .   ෙහතින් දිරිපේ  
වකොට ඇති අෙ රවට් සය ිරවි නසා ගැනීම් පිළිබඳ 
පු ් ේ   ාර්ාා  වදස අෙවේ අ ධානය වයොමු 
කරමු  

‘අද’  
සයිරවි නසාගැනීවමන් ශ්රී ලිංකා  4 

 ැනි ාැන - World Health Organization 

2014-09-04  

වලෝකවේ සයිරවි නසා ගැනීවම් ප්රතිශාය දහමම 
රට ල් අාර ශ්රී ලිංකා  සේ ැනි ස්යානවේ සටින බ  
වලෝක වසෞඛ්ය සිංවිධානය විසන් නිකු්  කර ඇති 
 ාර්ාා ක දැ් ව යි  

එම  ාර්ාා ට අනු , සෑම ා් ් ෙර 40දීම වලෝකවේ 
යම් පුද්ගලවයකු සයිරවි නසා ගන්නා බ  වහළි 
වී තිවබ්  සයිරවි නසාගැනීවමන් ප්රයම සය්ානය වගන 
ඇ් ව්  ගයානා යි  උතුරු වකොිපයා  සහ දකුණු 
වකොිපයා  වද ැනි සහ වා ැනි ස්යානවේ ෙසුව යි  
එම  ාර්ාා ට අනු  ශ්රී ලිංකාවේ පුද්ගලයන් 
ල් ෂයකට 28.9ක පිිපස්  සයිරවි හානි කර ගන්නා 
බ  ෙැ වසයි  
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විදයු්  හා මුද්රිා මාධය මිකන් සයිරවි හානි කර 
ගැනීවම් අ ස්යා සවිස්ාරා් මක    ාර්ාා කිරීම 
මිකන් පුද්ගලයන් එ ැනි සද්ධි අනුකරණය කිරීවම් 
ප්ර ණාා   ර්ධනය  න බ  වලෝක වසෞඛ්ය 
සිංවිධානය වමහිදී අ ධාරණය කර තිවබ්  

වලෝක වසෞඛ්ය සිංවිධානය වෙන් ා වදන්වන් වම්  න 
විට සයිරවි නසා ගැනීම විශාල ගැටලු ්  බ ට ේ    
ඇති බ යි   ස ොනය කිරීම, වගල  ැමලා ගැනීම, 
ව ඩි ාබා ගැනීම සහ උස ්වගොඩනැිකලි සහ කඳු මුදුන් 
 ලින් ෙැනීම සයිරවි හානි කර ගැනීමට වයොදා ගන්නා 
සුලබ ක්රම වලස ද එම  ාර්ාා  මිකන් දිරිපේ  කර 
තිවබ්  

- See more at: 
http://ada.lk/article/27580 
/url#sthash.aXTO4yW1.dpuf 

දස්ලාමිකයින් අාවර් සයිරවි නසා ගැනීම් පිළිබඳ 
ා් ්  ය දාාම අ ම මට්ටමක ෙ .   එ න් 
ා් ්  ය්   ාර්ාා වනො න ාරමට විරලය  වමයට 
ප්රධාන වහේතු  වද්  විශ ්ාසවයන් ලබා ගන්නා ආ් ම 
ශ් තිය බ ට කිසදු සැකය්  වනොමැා  වලෝකවේ 
සයිරවි නසා ගැනීවම්  ාර්ාා පිළිබඳ   වසොයා 
බැලීවම්දී්  අෙට ෙැහැිරලි   වෙනී යන කරුණ්  නම් 
මුස්ලිම් රට ල් දාාම අඩු ප්රතිශාය්  වම් පිළිබඳ   
ද්  න බ ය   

http://ada.lk/article/27580%20/url#sthash.aXTO4yW1.dpuf
http://ada.lk/article/27580%20/url#sthash.aXTO4yW1.dpuf
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මුහම්මද් ධර්මදු ායාණන්වේ සුන්නාය අනු  සයිරවි 

හානිකරග් වාකු ව නුව න් ජනාසා සලාාය 

(මෘාවද්හය්  උවදසා කරන්නා වූ සලාාය) ද ටු 

කරනු වනොලැවබ්  “මුහම්මද් ධර්ම දුායාණන් ෙ සා 

ඇති ෙිපිර ‘යවම්  යකඩ කැබැල්ලකින් (වහෝ අන් 

මගකින්) සයිරවි නසා ග් ව්  ද එම යකඩ 

කැබැල්වලන් ම ඔහුට නිරවේ දී දඬු ම් වදනු 

ලැවබ්යැ’යි ද්  ා ඇා  ‘ස් යිං තු ාල සදු කරමින් 

මිනිවසකු සයිරවි නසා ග්  විටක ‘මවේ ගැ් ාා 

ද් මන් වී සයිරවි හානි කර වගන ඇා  මම ඔහුට 

ස් ර්ගය ාහනම් කරමි’යි අල්ලාහ් ෙැ සු බ  

මුහම්මද් තුමාණන් ෙ සා ඇා”  (මුලාරය :  බුහාරී 

හදීස් ග්රන්යය වද ැනි ව ළුම - හදීස් අිංක 445) 

මිනිසාවේ දෛාසකවේ  වයෝ ෘද්ධ්  ය හා 

මරණය වකාරම් පිළිකුල් සහගා සහජ හැඟීම්  

බ ට මිනිසාවේ නිර්මාාෘ මහා කාරුණික අල්ලාහ ්

විසන් ේ  වකොට ඇ් ව් දැ’යි යන්න ආදම් තුමාවේ 

හැසරීම පිළිබඳ   අල් කුර්ආනය දිරිපේ  කරන 

විග්රහය අනු  ෙැහැිරලි වේ      

“ා  ද ‘ආදම්, නුඹ හා නුඹවේ බිිපය ස් ර්ගවයහි 

 ාසය කරවු  නුඹලා කැමති ාැනක (කැමති දෑ) එයින් 

අනුභ  කරවු  ා  ද නුඹලා වදවදනා වමම ගස 
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අසලට වනොයවු  එවසේ වු වහෝ  නුඹලා වදවදනා 

අෙරාධකරු න් අතුිපන්  න්වනෝ යැ’යි අපි ප්රකාශ 

කවමමු  ඔවුන් වදවදනාවගන් ආ රණය කරනු ලැබූ 

ලැජ්ජා සය්ානයන් ඔවුන් වදවදනාට වහළි කරවීම 

පිණිස වෂයිාාන් ඔවුන් වදවදනාට  ‘නුඹලා 

වදවදනාවේ ෙරමාධිෙති වමම ගස නුඹලා වදවදනාට 

ාහනම් කවමේ නුඹලා වදවදනා මල්  රුන්  න්නට 

වහෝ නුඹලා සදාානිකයින් අතුිපන්  න්නට මිස 

නැාැ’යි (වෂයිාාන්) ෙැ සුවේය”  (අල් කුර්ආන් 7 : 

19 – 20) 

වෂයිාාන්ට ආදම් තුමා   වනොමග ය ා ගන්නට හැකි 

වුවේ මිනිසා ාම සහජ හැඟීම් ෙදනම් කර වගන 

 වයෝ ෘද්ධ්  ය හා මරණය පිළිවකේ කරන බ  

දැන සටි වහයිනි   වයෝ ෘද්ධාා  පිළිබඳ මිනිසා 

වකාරම් බිය  න්වන් ද යන්න දැන ගා හැකි එ්  

උදාහරණය්  නම් ාමන්වේ  යස සඟ ා 

ාාරුණයවේ දැ් ම්  ඇති කර ගැනීම පිණිස ස්ත්රී 

පුරුෂ වදොර්ශ යම විශාල මුදල් ප්රමාණය්   ැය 

කරමින් සදු කරනු ලබන කල්ෙය ශලයකර්මයන් 

(Plastic Surgery) දැ් විය හැක   වයෝ ෘද්ධාා  

වහේතුව න් වබොවහෝ පිිපස් මානසක  ශවයන් විවිධ 

අසහනකාරී ා් ්  යන් ට ේ වීම  ර්ාමාන 
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සමාජවේ බහුල   දැකිය හැක  ආ් ම විශ ්ාසය බිඳ 

 ැටීම  ැනි විවිධ මානසක පීඩනයන්ට ඔවුන් ල්  

ව ති  වම න් ා් ්  යන් විශ ්ාස න්ායින් අාර 

බහුල   ද් නට වනොමැා  ‘ප්රති් වෂේෙකයින්ට  

වමවලො  විවිාය ස් ර්ගය වලස්  විශ් ාස 

 න්ායින්ට එය සරවගය්  වලස්  ඇ් ව් යැ’යි 

මුහම්මද් තුමාණන්  වරක ෙ සා ඇා (මුලාරය 

මුස්ලිම් හදීස් ග්රන්යය 4  න ව ළුම - හදීස් අිංකය 

1529)  ාම ස ්ර්ගය තුම විවිධ වින්දනීය සුඛ් 

විහරණයන්  වයෝ ෘද්ධාා  වහේතුව න් බු් ති 

විඳින්නට වනොහැකි ා් ්  ය්  ඇති වූ විට එය 

ඔවුන්ට දරා ගා වනොහැ් ක්  බ ට ේ  ව යි  

මිනිසුන් අතුිපන් දීර්ඝායුෂ පිළිබඳ  ඩා්  ආශා 

කරන්නන් බ ට ේ    ඇ් ව්  යුවදේ න් ය.  

ْحرَ 
َ
ْم أ ْرَ َوََلَِجَدنَّه 

َ
ِيَن أ ٰ َحَياٍة َوِمَن اَّلَّ واَص انلَّاِس لََعَ يََودُّ  ۗ   ك 

ر   ْم لَْو ي َعمَّ ه  َحد 
َ
ن  أ

َ
زَْحزِِحِه ِمَن الَْعَذاِب أ َو بِم  لَْف َسَنٍة َوَما ه 

َ
أ

رَ  ه  بَِصي   ۗ   ي َعمَّ   ;2 ﴾٦١﴿ بَِما َيْعَمل ونَ  َواللَـّ

“සැබැවින් ම (අන් සයලු) මිනිසුන්ට  ඩා ද ආවද්ශ 

කරන්නන්ට  ඩා ද (වමවලො ) විවිාය දැඩි   ආශා 

කරන්නන් වලස නුඹ ඔවුන්   (යුවදේ න්  ) 

http://tanzil.net/#2:96
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දකින්වනහිය  ඔවුන්වගන් වකවනකු ‘(ාමන්ට)  සර 

දහසක ආයුෂ පිිපනමනු ලැබුවේ නම්යැ’යි ඇලුම් 

කරයි  එවහ්  (දීර්ඝ) ආයුෂ පිිපනමනු ලැබු ා ද එය 

දඬු වමන් ඔහු   දුරසය් කර න්න්  වනොවේ  ා  ද 

අල්ලාහ් ඔවුන් කරන දෑ පිළිබඳ   සර්  

සුෙිප් ෂාකාරීය”  (අල් කුර්ආන් 2 : 96)  

මහා කාරුණික අල්ලාහ් විසන් මිනිසාට දී ඇති ආයුෂ 

ප්රමාණය අල්ලාහ්වේ ාෘේතිය උවදසාම වයොදා 

ගනිමින් අල්ලාහ් හමු  න ිරන අල්ලාහ් වමන්ම 

මිනිසාට ද ාෘේතිය උදා කර ගැනීමට හැකි  න ෙිපිර 

එය ගා කිරීමට හැකි භාගයවයන් සපිරුණු විවිාය්  

ගා කිරීමට අධිෂ්පාන කර ගනිමු     

දිරිප ලිපි මිකන් මිනිසාවේ විවිධ ආකාරවේ සහජ 
හැඟීම් පිළිබඳ   සාකච්ඡා කිරීමට අවේ් ෂා 
කරන්වනමු ‘දන්ෂා අල්ලාහ්’! 

පූර්  නිගමනයන්, ොරම්ෙිපක විශ් ාසයන්, 
විෛාරවයන් වාොර වූ ේ ෂොති්  ය ආිරවයන් මිදී 
වි ෘා මනසකින් යු් ා   යයාර්යය, විෛාරය, 
බුද්ධිය හා විදයා  ෙදනම් කර වගන සායය 

ගවේෂණයට අ ිංක සතින් අ්  ැල් බැඳ ගන්නා 
වලස දාා කාරුණික   දල්ලා සටින්වනමු  දිරිප 
ලිපි මිකන් වමම බුද්ධිමය සිං ාදය අඛ්ණ්ඩ   

ෙ ්  ා වගන යමු  (දන්ෂා අල්ලාහ්!) 


