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මුල්ම මිනිසා වූ ආදම් මවත සම්බන්ධ් මවමු. 

එමමන්ම නිසැකවම ආදම් හට දහමක් 

දර්ශනයක් මමන්ම විශ්වාසයක් තිබිණ. 

නමුත් විවිධ් දහම් සහ විශ්වාසයන් නිසා 

පරස්පරතාවයන් ඇති වූමේ මනුස්සයන් 

තුලින්මය. 
 

ජනයාමේ දහම පිලිබඳ (ඇදහිලි) හා වැඳුම් 

පිදුම් මූලික විශ්වාසයන් පිලිබඳ වැඩිදුර 

සලකා බැලීමම්දී දැනගත ගත හැකි 

කරුණක් නම්, මබොමහෝ සමාජයන් තම 

දහම (තමන්ට මපර ජීවත් වූ, තම මුතුන් 

මිත්තන්මගන්) උරුම කරගත් ඒවා බවයි. 

තවද එයට විවිධ් ආගමික සංමක්තද තිමබනු 

දකින්නට හැකිය. එමමන්ම දැඩි පීඩාකාරී 

අවස්ථාවන්හි ඒ ගැන කියමින් කන්නලේ 

කිරීම සඳහා මම් විශ්වය තුල 

මැවුම්කරුමවකු සිටී යනුමවන්ද ඔවුන් 

විශ්වාස කරයි. ඉහත එම දහම් සහ 

විශ්වාසයන් එකම මුලකින් පැවත එන 

එතිහාසික පසුබිමක් ඇති පිවිතුරු, ඒකීය 

සහ නිවැරදි (දහම්) බව තහවුරු මේ. 
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වර්තමානමේ ජිවත් මවන ජනයා අතර 

තිමබන ආගමික උරුමයන් (වන මද්ව ධ්ර්ම 

ග්රන්ථ) වලත් මදවිඳුන් ඒකීයයි, වන්දනාමවන් 

ඔහුව ඒකීය මදවිමයකු මලසි පිදිය යුතුයි 

යනුමවන් වූ චින්තනයන් අන්තර්ගත වී 

තිමබ්. තවද එකී ධ්ර්ම ග්රන්ථයන් වල නිතය 

මලස ඉස්ලාමිය ප්රතිපත්තීන්, සහ ඒක 

මද්වත්වය මවත මග පාදන සාක්ෂි සාධ්ක 

(මබොමහෝ) තිමබ්. 
 

සියල්ලන්ටම තිමබන ප්රශ්නය නම් ඉස්ලාම් 

ධ්ර්මය මුල්ම දහම වූමේ කුමක් සඳහාද? 

එයට ලබා දිය හැකි ඉතාමත් සරල පිළිතුර 

නම් මලොව මනු ය වර්ගයාමේ මුල්ම පියා 

ආදම් (අලලහි සලාම්) තුමාණන්මේ දහම 

එය යන්න.  

 

මනු ය වර්ගයාමේ ප්රාරම්භයත් සමග බිහි 

වූ, මබොමහෝ සමූහයන් (තරඟකාරීත්වයකින් 

මතොරව) ඉවත් වූ ඉස්ලාම් දහම දහම් 

අතරින් ප්රථම, නිවැරදි සහ නිරවුල් දහම 

වුමේ කුමක් සඳහාද යන්න පිළිබඳව මමම 
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මපොත මගින් මා විස්තර කර ඇත්මතමි. 

මසසු දහම් සම්බන්ධ් මනොකර ඉස්ලාම් දහම 

පමණක්ම විකෘති කිරීම සඳහා මමන්ම 

ත්රස්තවාදමේ මචාෝදනාව හා සම්බන්ධ් කරනු 

ලබන්මන් කුමක් සඳහාද යයි (මවනස්ම 

ආකාරයකින්) පැහැදිලි කර ඇත්මතමි. 
 

ඉස්ලාම් දහම ජනයා හට පැහැදිලි කිරීම 

තම මූලික අරමුණ කරගත් ග්රන්ථයකි මමය. 

(ඉස්ලාම් දහම) ඒකීය මද්ව සංකල්පය මත 

ඒකීය මදවිඳානන් (අල්ලාහ්) විසින් සියලුම 

ජන සමාජයන් සඳහා පහළ කරන ලද 

අනාවරණයක් මේ. අල්ලාහ් (සතය මදවිඳුන්) 

විසින් පත් කරනු ලැබූ සෑම ධ්ර්ම දූතමයකුම 

මමම ප්රතිපත්තිය පිලිබඳ ජනයා දැනුවත් 

කරමින් එය රැක ගැනීම සඳහා දැඩි මලස 

කැපකිරීම් කරමින්, ඒ මවනුමවන් ඇප කැප 

වී කටයුතු කළහ. නියත වශමයන්ම ඉස්ලාම් 

දහම මනුස්සයින්මේ බුද්ධිය, චින්තනයන් 

මමන්ම විශ්වාසයන් කිලුටු වලින් මමන්ම 

මුසාවාදයන්මගන් පිරිපහදු කිරීම තම 

අරමුණ කරමගන තිමබ්. තවද සකල මලොව 
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නිර්මාතෘවරයා පිලිබඳ මතක් කරමින්, ඔහු 

මවත හැරීම, ඔහු හා සෘජු සබඳතාවයන් 

මගොඩනගා ගැනීම සඳහා මග මපන්වයි. 
 

සම්ප්රදායන් සහ සිරිත් විරිත් අතර නැවතී 

තිමබන දැඩි සිත් මමන්ම චින්තන බිඳ දැමීම 

සඳහාද, නිදහස තහවුරු මකොට, සිරවී 

තිමබන හදවත් නිදහස් කිරීම සඳහා මමන්ම 

නිර්මාණශීලීත්වය මවත මනු ය වර්ගයා 

මපළඹවීම සඳහාද කටයුතු කර තිමබ්. 
නියත වශමයන්ම මමම ග්රන්ථය ඉස්ලාම් 

දහමමහි සුවිමශ් ත්වය, විශිෂ්ඨත්වය 

මමන්ම නමයශීලී බව යුග ගණනාවක් මගවී 

ගියද මවනස්වූ ජන සමාජයන් අතමර් 

මමන්ම (ඉස්ලාම් දහමට වූ පිළිගැනීම්) විවිධ් 

ශිෂ්ටාචාාර සහ ජන සමාජයන් අතමර්ද, 

කාලීන සිදුවීම් ඔස්මස්, දියුණු මවන 

මලෝකයත් සමග (සම සමව) කටයුතු 

කරමින්, එහි කල්පැවැත්ම සහ එහි බලය 

ශක්තිය මවමහසට පත්කරවන 

උත්සාහයන්, එහි ප්රතිූපපය සහ ස්ථිර 

භාවය විකෘති කිරීම සඳහා දිගින් දිගටම සිදු 
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කරනු ලබන සෘණාත්මක ප්රචාාරණයන් 

ඉදිරිමේ තමන්ට එමරහිවන්නන් හට 

හතුරුකම් කරන ත්රස්තවාදමයන් පිටු 

මපරලන ජනයා එයට විරුද්ධ්ව සටන්කිරීම 

සඳහා මපොළඹවන උත්සාහයන්වලට 

මනොසැලී සිටී. කණගාටුවට කාරණාව නම්; 

මබොමහෝ මිනිස්සුන් ඉස්ලාම් පිලිබඳ එහි 

මූලිකාංගයන්, එහි නීති රීතීන් ගැන මහෝ 

අවම තරමම් ඉස්ලාමමේ ආරාධ්නාව 

පිලිබඳවද මනොදැන ඉස්ලාම් දහමට එමරහිව 

තීන්දු ප්රකාශයට පත් කිරීමය. එවන් ඔවුන් 

හට පාරිශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනය තුල අන්තර් 

ගතවී තිමබන මඟමපන්වීම්, උපමදස්, 

ප්රඥාවනීය මදසුම්, හා මනුස්සයන් 

මවනුමවන් වූ යහපත් මඟමපන්වීම් මකතරම් 

තිමබ්දැයි, යන්න පවා ඔවුන් මනොදනී. 

ඉස්ලාම් දහමමහි යථාර්තය අවමබෝධ් 

කරගැනීම පිලිබඳ තිමබන වැදගත්කම මත 

නියතව මනුස්සයින් දැනුවත් මනොවීම පිලිබඳ 

සැලකිය යුතු වගකීම් මකොටසක් අප කර 

මත පටවනු ලැබී තිමබ්. එම නිසයි, සතයට 

දුරස්ව සිටින්නන්මේ දෑස් ඉදිරිපිට තිමබන 



  
 

13 
 

තිරය ඉවත් වී (සතය දෘශයමාන වීමට) 

ඔවුන්මේ බැල්ම ඔවුන් මවත හැරීමට, 

ඉස්ලාමය ගැන තීන්දු තීරණ ගැනීමට ප්රථම 

පාරිශුද්ධ් වූ          අල් - කුර්ආනය කියවීමට 

සහ ඉස්ලාමමේ මූලිකාංගයන් දැනගැනීමට 

(මමම මපොත් පිංචා තුලින්) අවස්ථාවක් 

උදාකර දීම පිණිස මමමලස මා ආරාධ්නා 

කර සිටින්මන්.  

 

සර්වසම්පන්න සර්වබලධ්ාරී (අල්ලහ්) මවත 

මාමේ ප්රාර්ථනාව වන්මන් මමම මපොත සතය 

මසොයන්නන්මේ, බුද්ධිමතුන් විචාක්ෂණශීලීන් 

මමන්ම විවෘත හදවත් ඇත්තන්මේ මං 

මාවත එළිය කරන්නක් මලස පත් කරත්වා. 

ඉස්ලාමමේ උදාර භාවය ගැන සෑම මදනා 

හටම පැහැදිලි කරන සාමමේ පණිවුඩය 

රැගත් ලිපියක් බවටද පත්කරත්වා. 
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පෙරවදනය 

නියතව ඉස්ලාමමේ පණිවුඩය මානව 

සංහතිමේ ප්රාරම්භමේ සිට - ආදම් (1)  

අලලහිස් සලාම් තුමාණන්  පටන් අවසන් 

ධ්ර්ම ශාස්තෘ නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් 

දක්වා සකල මලොව පරිපාලක *(රබ්බුල් 

ආලමීන්) (2) ඒකීය මදවිඳානන් වන්දනාමාන 

කිරීම පිළිබඳව ඔහු හා සෘජු සබඳතා 

මගොඩනගා ගැනීම පිලිබඳ, වත්පිළිමවත් 

ඒකීය මදවිඳුන් හට පිවිතුරු මලස පුද කිරීම 

පිලිබඳ මමන්ම, සෑම අවස්ථාමවහිම අල්ලාහ් 

මවතම හැරීම පිළිබඳව, අල්ලාහ්මේ 

හැකියාවන් මමන්ම කැමැත්ත ඉදිරිමේ 

තමාව සම්පූර්ණමයන් අවනත කරවීම 

පිලිබඳ, ඔහු විසින් අනාවරණය කරන ලද 

ග්රන්ථ, පහල කරන ලද ධ්ර්ම ශාස්තෘ වරුන් 

ගැන විශ්වාස කිරීම පිලිබඳ, මලක්වරුන් 

(මද්ව දූතවරුන්) ගැන මමන්ම විනිශ්චා දිනය 

ගැන විශ්වාස කිරීම පිලිබඳ විය. 
------------------------------------------------------ 
 (1) ආදම් සර්ව බලධ්ාරී අල්ලාහ් විසින් මවනු ලැබූ ප්රථම මිනිසා වන්මන්ය. 
 
(2) මදවියා යනු සියල්මලහිම නිර්මාතෘ ඒකීය මමන්ම කිසිම අවශයතාවයකින් 

මතොරවූ, තමාමේ ඉමහත් භාවය අන් කිසිමවකු හා සංසන්දනය කළ මනොහැකි, 

තමා මවනුමවන් සහකාරිමයකු, මහෝ දරුවන් තබා ගැනීම තම ඉමහත් භාවයට එය 

කිසිම විටක මයෝගය වන්මන් නැති සතය මදවිඳුන් වන ඔහු කිසිමවකුට දාව 
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මනොඉපදුනු සහ තමන්ට දාව කිසිමවකු මනොඉපදුනු තමාට කිසිම සමානයක් මහෝ 

ප්රතිවාදිමයක් මනොමැති සර්ව සම්පූර්ණ එකම මදවියා වන්මන්ය.  
 
මහ්තු සහ කාරණා මත පදනම් වීම යනු මනු යන් වන අපට අදාළ නියමයන් 

වන්මන්ය. නමුත් සතය මදවිඳුන් අල්ලාහ් වන ඔහු ස්ථාන මමන්ම කාලමේ නිර්මාතෘ 

වන අතර ඔහු ඒවාට අනුකූල මලස සිටීමට කිසිම අවශයතාවයක් මනොමැත. මහ්තු 

මත පදනම් වූ ක්රමමේදමේ නිර්මාණය කමේ අල්ලාහ්ය. එම නිසා මහ්තු කාරනා 

මත සිටීමම් අවශයතාවය අල්ලාහ්ට කිසිමස්ත්ම මනොමැත. ඒවා සියල්ලකින්ම 

අල්ලාහ් ඉමහත් මමන්ම සුවිශුද්ධ් වන්මන්ය. අල්ලාහ්වද මහ්තු කරණා තුලින් සහ 

කාලය සහ ස්ථානය තුලින් මසවීමක නිරතවීම අපමේ පැත්මත් තිමබන වරදකි. 

අල්ලාහ් මවනස් මනොමේ. කාලය නිර්මාණය කළ අල්ලාහ් කිසිම විටක කාලමයන් 

වමයෝවෘද මනොමේ, කාලයට අවනත වීමක්ද මනොමේ. කාලමේ විවිධ් මකොටස් තුලින් 

අප ගමන් කරන්නා මස් අල්ලාහ් එමලසින් ගමන් මනොකරයි. ඔහු මවමහසට පත් 

වන්මන්ද නැත. ඔහුව සුරැකීම සඳහා මහෝ මපොමලොව සමීපයට පැමිණීම සඳහා 

කිසිම ද්රවයක තැබීම අවශය මනොමේ. අප මහ්තු කාරණා මත සිටින අතර අල්ලාහ් 

එමලසින් මනොමැති නිසා මමමලොව අල්ලහ්ව අමප් දෑස් වලට දෘශයමාන මනොමේ. අප 

ඒවායින් වලක්වනු ලැබූ පිරිස්ය. උදාහරණයකට: කිසිඳු ජමන්ලයක් මනොමැති (හතර 

වමටන්ම ආවරණය කරන ලද) කාමරයක් තුල හිඳ (තම සියසින් නවීන 

සන්නිමේදන ක්රම භාවිතා මනොකර) බැලිය හැක්මක් හැක්මක් කාමරය ඇතුලත 

පමණක්ය.  
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සකල මලොවටම අධිපති සතය මදවියන් සෑම 

ජන සමාජයක් මවතම ධ්ර්ම ශාස්තෘවරු 

පහළ කමේ එකම පණිවුඩය රැමගනය. එය 

ගැලවුම සඳහා ඇති එකම පැහැදිළි මාවත 

මමන්ම එය සරල පණිවිඩයකි එය නම් ඒකීය 

මදවිඳානන් මකමරහි විශ්වාස තැබීමය සහ 

වැඳුම් පිදුම් තුළින් ඔහුව ඔහුව ඒකීය 

මදවිමයකු මලස පිදීමය. ඒ පිලිබඳවයි මතු 

මලොව දාසයා විමසනු ලබන්මන් ඒ 

ඔවුමනොවුන්මේ ක්රියාවන් මතය, එහි අවසන් 

ප්රථිපලය එක්මකෝ ඔහුමේ නැවතුම ස්වර්ගය 

නැතිනම් අපාමේ මලස සනිටුහන් වනු ඇත. 

සතය මදවිඳානන් තම ධ්ර්ම ශාස්තෘන් පහළ 

කමේ ධ්ර්ම ග්රන්ථ සමගයි ඒතුල නීති, ජීවන 

මඟ මපන්වීම්, ආචාාර ධ්ර්ම යන සියල්ලම 

ඇතුලත් මවයි. (එහි පණිවුඩ) මම් මිහිකත 

මත තිමබන්නා වූ සියලුම ජන සමාජයන් 

මවතය. එමහයින් ජනයා මකමරහි තිමබන 

පරම වගකීම වන්මන් එම (පැහැදිළි වූ 

දූතත්වය පිළිමගන පිළිපැදීමය) ඒ මතයි 

ඔවුන්මේ විචාාරණයන් පවතින්මන්. 
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නියතව ධ්ර්ම ශාස්තෘවරුන්, දූතවරුන් තම 

අනුගාමිකයන්මේ ගමන්මඟ එලිය කරන 

ආමලෝකයක් මලස සිටියහ. එම නිසා ඔවුන් 

හට  නිර්වාණමේ මඟ මසොයා යෑමම් 

කර්තවය පැහැදිලි එකක් බවට පත් විය. ඒ 

තම ධ්ර්ම ශාස්තෘවරුන්මේ, දූතවරුන්මේ 

ඉගැන්වීම්, මඟ මපන්වීම් අනුගමනය කිරීම 

තුලින් මමන්ම ඒකීය මදවිඳුන් වන්දනාමාන 

කිරීම තුලින්ය. සකල මලොවහි පරිපාලක 

ඒකීය මදවිඳුන් සෑම සමාජයකම තැන්පත් 

සහ භියබැතිමත් පුද්ගලයන් අතරින් 

මකමනක්ව ඔවුහු තම සමාජයට ඒකීය 

මදවිඳානන් වන්දනා මාන කිරීම පිලිබඳ 

මමමනහි කිරීම සඳහා වක්තෘවරුන්, ධ්ර්ම 

ශාස්තෘවරුන් මලස පත් කමේය. එනමුත් 

කාලයාමේ ඇවෑමමන් ඔවුහු සෘජු මාවමතන් 

ඉවත්ව මගොස් තමාට සිතැඟි මද්වල් 

පිළිපදින්නට විය. සකල මලොවහි නිර්මාතෘ 

හැර මසසු අයව වන්දනා මාන කමළෝය. තම 

මදවිඳුන් හා තමන් අතර ආමද්ශකයන් 

පත්කරගත්මතෝය. ඔවුන්වද වඳිනු ලබන 

මදවිවරුන් මලස පත් කර ගත්මතෝය. නමුත් 
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ඉස්ලාමමේ ශුද්ධ් වූ පණිවුඩය එමලසින්ම 

පිලිපැදි සමාජයක් බවට ඉස්ලාමිය සමාජය, 

අවසන් ධ්ර්ම ශාස්තෘ මුහම්මද් නබි (සල්) 

තුමාමේ අනුගාමිකයන් කටයුතු කමළෝය. 

එහි ප්රතිපලයකි ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනය ධ්ර්ම 

ශාස්තෘ හට පහළ කරනු ලැබූ ආකාරයටම 

කිසිම විකෘති කිරීමකින්, මවනස්කිරීමකින් 

මතොරව එමලසින්ම එහි පාරිශුද්ධ් භාවය 

සුරැකී තිමබන්මන්. දූත මමමහවර සඳහා වූ 

අවසන් අනාවරණය සංස්කරණමේ අවසන් 

මකොටස මමන්ම නිවැරදිම එක වීම සහ මපර 

පහල කරන ලද මබොමහෝ විකෘති කිරීම් සහ 

මවනස් කිරීම් වලට භාජනය වූ ධ්ර්ම ග්රන්ථ 

හැර සකල මලොවහි පරිපාලක ඒකීය 

මදවිඳුන්මේ තෘප්තිය හිමි වූ ග්රන්ථය වීමයි 

තර්කානුකූලද වන්මන්. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 5:3 (.. අද දින මා නුඹලාපේ දහම 

නුඹලාට සම්පූර්ණ කර ඇත්පතමි. මාපේ දායාදයද 

නුඹලාට සම්පූර්න කර ඇත්පතමි. තවද මම 

ඉස්ලාමය නුඹලාට ආගම පලස පිළිගතිමි .. 
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ඉස්ලාමමේ මූලික ඉගැන්වීම් අතරින්: 

* සලාතය තුලින් ඒකීය මදවිඳාණන් අතර වූ 

සබඳතාවය දිගටම පවත්වා ගැනීම. 
 
* මිනිසා තමාමේ අමප්ක් ාවන් ශක්තිමත් 

කිරීම, තමා පිලිබඳ තක්මස්රු කිරීම සඳහා 

මමන්ම, කරුණාමේ සිතුවිලි වර්ධ්නය කිරීම 

සඳහා, මසසු අය හා ඇලුණු, බැඳුනු ජිවිතයක් 

උපවාසය තුලින් ප්රගුණ කිරීම.  
 
* (z)සකාතය යන පිළිමවත තුලින් පුද්ගලයා 

තම ධ්නමයන් ඉතාමත් කුඩා මකොටසක් 

දුගීන්, දුප්පතුන් මවනුමවන් යහ මාර්ගමේ 

වියදම් කිරීමට කටයුතු කිරීම. එය 

පුද්ගලමයකුට තමා තුල පරිතයාගශීලී 

භාවය වර්ධ්නය කර මසුරුකමමන් තමාව 

මුදවා ගැනීම සඳහා අනිවාර්ය කරන ලද 

වන්දනාවකි.  
 
* හේ නම් වූ කර්තවය තුලින් ඉටු කරනු 

ලබන වත්පිළිමවත් විශ්වාසවන්තයින් තම 

නිර්මාතෘ ඒකීය මදවිඳුන් මවනුමවන් නියමිත 

ස්ථානයක, යම් කිසි කාල වකවානුවක් 
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සම්පූර්ණමයන් තමාව මදකට නිදහස් 

කරගැනීම මේ. (3) එය නමින් විවිධ් වූ මිනිස් 

ගතිපැවතුම්, සංස්කෘතීන්, භා ාවන්, 

තරාතිරම්, වර්ණ යනාදීන් අතර එක්මස්සත් 

කරන නිර්මාතෘ ඒකීය මදවිඳානන් මවත 

හැරීම සඳහා වූ අගනා සලකුණක්ය. 

 
------------------------------------------------------ 

(3) මක්කා සහ මදීනා යන නගර මදක පිහිටා ඇත්මත් මසෞදී අරාබිමේය. 

පරිශුද්ධ් වූ කඃබාව පිහිටා තිමබන්මන් මක්කා නගරමේය. ඒකීය 

මදවිඳානන් වන්දනා කිරීම සඳහා මමමලොව ස්ථාපිත කරනු ලැබූ ප්රථම 

නැමදුම් පළ මලසයි මුස්ලිම්වරුන් විශ්වාස කරන්මන්. 
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කිසිම මබදා මවන්කිරීමකින් මතොරව සෑම 

ධ්ර්ම ශාස්තෘ වරමයකු පිළිබඳවම විශ්වාස 

කළ යුතු යයි ඉස්ලාම් දහම පවසයි. ඕනෑම 

නබිවරමයකු මහෝ රසූල් වරමයක් ප්රතික්මෂ්ප 

කිරීම යනු ඉස්ලාමිය ප්රතිපත්තියට සපුරා 

පටැහැනි ක්රියාවකි. මමම ක්රමමේදය දිවයම 

ග්රන්ථ විශ්වාස කරන්නන් අතර බලවත් 

සබඳතාවයක් උදා කර තිමබ්. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 2:285 පමම දූතයා තම 'රබ්'පගන් 

තමාට ෙහළ කරනු ලැබූ පදය විශ්වාස කර 

ඇත්පත්ය. මුඃමින්වරුද (විශ්වාස කර ඇත්පතෝය, 

ඔවුන්) සියලුපදනාම අල්ලාහ්වද, ඔහුපේ 

මලක්වරුන්ද ඔහුපේ පුස්තකද, ඔහුපේ දුතයින්වද 

විශ්වාස කර ඇත්පතෝය. ඔහුපේ දූතයින්පගන් 

කවුරුන් අතර පහෝ පවනස්කම් පනොපෙන්වන්පනම: 

අපි සවන් දුනිම; අවනත වූපවම; අෙපේ 'රබ්'! 

නුඹපේ සමාව අපේක්ෂා කරම. නුඹ පවතටම 

ෙැමිණීම ඇත' යිද ෙවසති. 

 

විවිධ් ජන සමාජයන් මවත පහල කරනු ලැබූ 

ධ්ර්ම ශාස්තෘවරුන්මේ නම් ශුද්ධ් වූ අල් 

කුර්ආනමේ (නූහ්, ඉබ්රාහීමම්, ඉස්මාඊල්, 

ඉස්හාක්, යාකූබ්, යූසුෆ්, මූසා, දාවූද්, 

සුලලමාන්, ඊසා ..) යන නමින්ද,  නම් 
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සඳහන් කරනු මනොලැබූ ධ්ර්ම දූතවරුන් ඒ 

අතර මවති. ඉන්දු සහ මබෞද්ධ් ආගමික 

නායකයින් (උදාහරණයක් මලස : රාමා, 

ක්රිෂ්ණා, මගෞතම බුදුන්) ධ්ර්ම දූතවරුන් 

යනුමවන් සමහරු පවසයි, එම අනුමානයන් 

(නිකරුමේ බැහැර කළ හැක්කක්ද මනොවන) 

වහල් භාවමයන් මිදුණු මතයන් අතර මේ. 

අරාබිවරුන් මවත නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් 

පහල කරනු ලැබුවා මස් වර්තමානමේ ජීවත් 

මවන සමහර ජන මකොට්ටාශ තමන් මවතද 

ධ්ර්ම ශාස්තෘ වරුන් පහල කරනු මනොලැබූ 

බව පවසයි. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 40:78 (ඕ:නබි!) අපි නුඹට පෙර 

ප ොපහෝ දූතයින්ව යවා ඇත්පතම. ඔවුන්පගන් 

සමහරුන් ගැන අපි නුඹට ෙවසා ඇත්පතම. තවද 

ඔවුන්පගන් සමහරුන් ගැන අෙ නුඹට 

පනොෙැවසුපවම. අල්ලාහ්පේ අනුමැතිපයන් පතොරව 

කවර දූතකුට වූවද කවර සාක්ෂියක් වූවද පගන 

ඒමට පනොහැකිය. අල්ලාහ්පේ අණ ෙැමිණිපේ නම් 

යුක්තිය මඟින් විනිශ්චය පදනු ල න්පන්ය. එහිදී 

නිෂ්එලපයෝ ොඩු ල න්පනෝය. 
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ඉස්ලාම් දහම මිනිසාමේ වටිනාකම මමන්ම 

ගරුත්වය ආරක් ා කරයි. අයිතිවාසිකම් 

ලබාගැනීමම්දී මමන්ම වගකීම් ඉටු කිරීමමහි 

ලා සෑම මනුස්සමයකුම එක සමාන වන බව 

අපට උගන්වයි. ආරක් ාව සෑම මදනා හටම 

තහවුරු කිරීම තුලින් සාමය අගයන්නන් 

මලස, යුක්තිය ස්ථාපිත කරන්නන් මලස 

සිටින මමන් අප හට ආරාධ්නා කරයි. 

අසල්වැසියන් හා සුහඳව කටයුතු කිරීම, 

මුදල් හා වස්තූන් සුරක්ෂිත කිරීම, ගිවිසුම් 

සුරැකීම, මසසු උසස් මූලධ්ර්ම සුරැකීම 

පිළිබඳවද අවධ්ාරණය කරයි. මම්වා සියල්ල 

තුලින් දිවයම අනාවරණයන් සියල්ල එකම 

මුලකින් පැවත එන බව එහි අනුගාමිකයන් 

හට තහවුරු කරයි. 

  

මසසු අය හට ගරු කිරීම මමන්ම ඔවුන්ව 

යහපත් මදසුම් මඟින් සහ ප්රඥාමවන් සතය 

දහම මවත ආරාධ්නා කිරීමහි වැදගත්කමත් 

ඉස්ලාම් දහම තහවුරු කරයි. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 16:125 ඥානය මඟින්ද, ලස්සන 

උෙපේශය මඟින්ද නුඹපේ 'රබ්'පේ මඟ කරා 
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අඬගසන්න! තවද වඩාත් පහොඳාකාරපයන් ඔවුන් 

සමඟ තර්ක කරන්න! කවපරක් තම මපඟහි 

ඉවත්වූපේද ඔහු ගැන නුඹපේ 'රබ්'ම වඩාත් 

පහොඳින් දන්නාය. යහමඟ ල න්නන් ගැනද ඔහුම 

පහොඳින් දන්නාය. 

 

කර්කශ මමන්ම දැඩි ක්රමමේද තුලින් මහෝ 

ප්රචාේඩත්වය තුලින් මඟ මපන්වීම සහ මත 

ප්රකාශ කිරීම ඉස්ලාම් දහම ප්රතික්මෂ්ප 

කරයි. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 3:159 (ඔ:නබි!) අල්ලාහ්පේ 

දායාදය පහ්තුපවන්ම නුඹ ඔවුන් සමඟ මෘදුව ක්රියා 

කරහිය. නුඹ සැර ෙරුෂ පකපනකු පලසද, දැඩි 

සිතක් ඇත්පතකු පලසද සිටිපේ නම් ඔවුහු නුඹ 

පකපරන් ඉවත් වී පගොස් තිප න්පනෝය. එපහයින්, 

නුඹ ඔවුනට සමාව දී, ඔවුන් පවනුපවන් සමාව 

අයැද! කාර්යන්හිදී, ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කරන්න! 

නුඹ ස්ථිර නිගමණයකට එළඹිපේ නම් අල්ලාහ් 

පවත පූර්ණව විශ්වාස ත න්න. නියතව අල්ලාහ් 

(තමා පකපරහි) පූර්ණව විශ්වාස ත න්නන්ට ප්රිය 

කරයි. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 21:107 (4) (ඕ: නබි!) අෙ නුඹව 

සකල පලෝවැසියන්ටම ආශිංසනයක් මිස 

පනොයැව්පවම. 
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------------------------------------------------------ 

(04) අල්ලාහ් ශුද්ධ් වූ (අල් කුර්ආනමේ) තමන් පිලිබඳ සඳහන් කරන වැකි 

වල සර්ව නාම පද බහු වචාන මලසි අප, අපි යනුමවන් භාවිතා කර තිමබ්. 

එමගින් කියමවන්මන් අල්ලාහ් ඔහු තමා තමා සෑම අයුරකින්ම 

පරිපූර්ණයි, සෑම සත් ගුණාංගයකින්ම අංග සම්පූර්ණයි, එමමන්ම 

මේෂ්ඨතත්වමයන් උසස්ම ස්ථානය ඔහු සතුයි යනුමවන්ය. ඉංග්රීසි 

භා ාමවන්ද රජවරු, පාලකයින්, ඉහල තනතුරු මහොබවන්නන් 

තමන්මේ නිමයෝගයන් සඳහන් මවන විමශ්ෂිත ලිපිවල තමන්ව (සර්ව 

නාමිකව) සඳහන් කරන විට "අපි" යනුමවන් භාවිතා කරයි. මකමස් 

නමුත් අල්ලාහ් තමන්මේ ඒකීය භාවය ගැන සඳහන් කරනා ශුද්ධ් වූ වැකි 

වල සර්ව නාම - ඒක වචානින් භාවිතා කරයි. 
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ප්රතිපත්ති සහ ගිවිසුම් සුරැකීම අනිවාර්ය 

කරන ඉස්ලාම් දහම වංචාාමවන් දුරස් විය 

යුතු බව දැඩි මලස අවධ්ාරණය කරයි. 

එමමන්ම විනිවිද භාවමයන් යුතුව සතුරන් 

ඇතුළුව මසසු මිනිසුන් සමඟ ඔවුන් කටයුතු 

කළ යුතු බවත් පවසයි. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 8:58 නුඹලා සලාතය පවනුපවන් 

අඬගැසුපව් නම් ඔවුහු එය විහිළුවක් පලසද, 

පසල්ලමක් පලසද අරගන්පනෝය. නියතව පමොවුන් 

අවප ෝධ පනොකරගත් කණ්ඩායමක්ව සිටීම පමයට 

පහ්තුව පව්. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 5:1 විශ්වාස කලවුණි! ගිවිසුම් 

පූර්ණව ඉටු කරන්න. (ෙසුව) නුඹලාට කියවා 

පෙන්වනු ල න දෑද, නුඹලා ඉහ්රාම් (ඇඳුම) ඇඳ 

සිටින විට, දඩයම් කරන දෑද හැර  අපනක් සතුන් 

නුඹලාට (අනුභව කිරීමට) අනුමත කර ඇත. 

නියතව අල්ලාහ් ප්රිය කරන දෑ තිතිය  වට ෙත් 

කරයි.  

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 16:91 තවද, නුඹලා ගිවිසුම් ඇති 

කරගත්පත් නම්, අල්ලාහ්පේ ගිවිසුම් පූර්ණව ඉටු 

කරන්න. නුඹලා දිවුරුම් තහවුරු කළ ෙසු ඒවා 

පනොකැඩිය යුතුය. නියතව නුඹලා නුඹලා(පේ 

දිවුරුම් වල)ට අල්ලාහ්වම වගකිවයුත්තා පලස කර 
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ඇත්පතහුය. නියතව අල්ලාහ් නුඹලා කරන පේ 

ගැන පහොඳින් දනියි. 

 

ඉස්ලාම් දහම ජීවිතය අගයයි. සමගිමයන් 

සමාදානමයන් ජීවත්මවන සිවිල් වැසියන් 

යුදමය අවස්ථාවන් වලදී වූවද ඝාතනය කිරීම 

අනුමත මනොකරයි. එමමන්ම මද්මපොළ, 

මමන්ම කුඩා දරුවන් කාන්තාවන් සුරක්ෂිත 

කිරීම පිලිබඳ අවධ්ාරණය කරයි. එමමන්ම 

(යුධ්මය තත්වයකදී) ඝාතනයට ලක් 

වූවන්මේ ශරීර විකෘති කිරීම මමන්ම එම 

මද්හයන් අයුතු මලස ප්රදර්ශන කිරීම 

කිසිමස්ත්ම ඉස්ලාමමේ මඟමපන්වීම් අතර 

මනොමැත. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 2:190 කවරහු නුඹලා සමඟ සටන් 

කරත්ද ඔවුන් සමඟ නුඹලාද අල්ලාහ්පේ මපඟහි 

සටන් කරන්න. සීමාව පනොඉක්මවන්න. නියතව 

අල්ලාහ් සීමාව ඉක්මවන්නන්ව ප්රිය 

පනොකරන්පන්ය. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 60:8-9 

8. කවරහු ආගම් (විෂපය)හි නුඹලා සමඟ සටන් 

පනොකපළෝද ඔවුනටද, තවද, නුඹලාව නුඹලාපේ 

නිපවස්වලින් පිට පනොකපළෝද ඔවුනටද නුඹලා 
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යහෙත් පේ කිරීමද ඔවුන් සමඟ නුඹලා 

යුක්තිසහගතව ක්රියා කිරීමද අල්ලාහ් නුඹලාට 

වැළැක්වූපේ නැත. නියතව අල්ලාහ් 

යුක්තිසහගතව ක්රියා කරන්නන්ට ස්පන්හ කරයි. 

 

9. කවරහු ආගම් (විෂපය)හි නුඹලා සමඟ සටන් කර 

නුඹලාව නුඹලාපේ නිපවස්වලින් පිට කපළෝද 

ඔවුන්වද තවද, කවරහු නුඹලාව පිට කිරීමට උදව් 

කපළෝද ඔවුන්වද ස්පන්හයට අයත් වූවන් පලස 

අරගැතිම අල්ලාහ් නුඹලාට වලක්වයි. කවරහු 

ඔවුන්ව ස්පන්හවන්තයින් පලස අරගනිත්ද ඔවුන්ම 

අෙරාධකාරයින්ය. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 5:32 පම් පහ්තුපකොට, 'නියතව 

කවපරක් ඝාතනය කිරීම නිසා පහෝ පෙොපළොපවහි 

කලහ ඇති කල පහ්තුව නිසා පහෝ හැර තව 

පකපනකු ඝාතනය කරයිද ඔහු මළු මිනිස් 

සමූහයම ඝාතනය කළ පකනා හා පස් 

වන්පන්ය'යිද, කවපරක් එය ජීවත් කරවයිද ඔහු මළු 

මිනිසුන් සියල්ලන්වම ජීවත් කරවූ පකනා 

වන්පන්ය'යිද ඉස්රායීල්පේ දරුවන්ට අෙ නියම 

කපළම. නියතව ඔවුන් පවතට අෙපේ දූතයින් 

ෙැහැදිලි සාක්ෂීන් පගන ආහ. ෙසුව නියතව 

ඔවුන්පගන් වැඩි පදනා පමයට ෙසුද පෙොපළොපවහි 

සීමාව කඩකරන්නන් පලසම සිටිති. 
 
මිනිස් හැසිරීමමහි සෑම අංගයක් පිලිබඳවම 

ඉස්ලාම් දහම ආචාාර නීති පනවා, ශක්තිමත් 



  
 

29 
 

සමාජයක් සඳහා අඩිතාලම දමමින්, 

දැවැන්ත සංස්කෘතියක් මගොඩනගා තිමබ්. 

ඉතිහාස පුරාවටම අධ්යාපනය සඳහා 

අඩිතාලම දමා, චින්තනමේ නිදහස ලබා දී 

ඇත. එමමන්ම ඉස්ලාම් දහමමහි බිම්මහල 

යුක්තිය සාධ්ාරණත්වය නිදහසට කරුණු 

පිළිගැනීම, මානව මූලධ්ර්මයන්වලට ගරු 

කිරීම යනාදිය මත, මමන්ම සාර්ථකත්වයන් 

කරා යන ගමන මවත මුස්ලිම් මනොවන 

ජනයාටද එකට එක්වන මලස දිරිගන්වයි. 

ඉහත සියල්ලක්ම විවිධ් ජාතිකයන් සහ 

ජාතින්මගන් සහමයෝගය මත අති දැවැන්ත 

සංස්කෘතියක් මගොඩනැගීම සඳහා මහ්තු 

සාධ්ක වී ඇත. (5) 
නියත වශමයන් ඉස්ලාම් දහම සමාජයන් 

අතර විරසක ඇතිකරවන, සාමකාමී මලස 
ජීවත් මවන සිවිල් වැසියන් බියගන්වන, 
භීතියට පත්කවරන නවීන පන්නමේ ත්රස්ත 

චින්තන සිතුවිලි පිළිකුල් කරයි. එමමන්ම 

තුවාල වූ පුද්ගලයන්,  සිරකරුවන්, 
කාන්තාවන් සහ කුඩා දරුවන්, ඝාතනය 
කිරීමද පිළිකුල් කරයි. ඒ අතර අන් සතු 
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මද්මපොළ විනාශ කිරීම, ඒ අතර තම (දුෂ්ඨ) 
සිතුවිලි සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස සදාචාාර 

විමරෝධී මාධ්යයන් භාවිතා කිරීමද වන්මන්ය. 

((මාධ්යමයහි සියල්ල සාධ්ාරණීකරණය 

කිරීම ඉස්ලාමිය සංකල්පයක් මනොමේ)). 
------------------------------------------------------ 
 
 (5) ඉස්ලාමිය සංස්කෘතිය සිතීමම් සහ චින්තනමේ නිදහස තහවුරු 

කිරීම තුලින් ජයග්රහණය හිමිකරමගන ඇත. විවිධ් වූ ජාතීන් හා 

ජාතිකයන් එක්ව මලෝක සංස්කෘතියක් බිහි කිරීමම්දී තම දායකත්වය 

ඉස්ලාම් දහමත් එකට එක්ව සැපයුවා මනොමේ නමුත් ඉස්ලාම් දහම 

වගකිවයුතු තැන හිඳ (මලොව වටිනාම සංස්කෘතියක් බිහි කමේය.) 

බුද්ධිමය හා සංස්කෘතික ජීවිතමේ සංවර්ධ්නය උමදසා විශිෂ්ට 

කාර්යභාරයක් සිදු කර කමේය. ඊට මපර එවන් උත්සහයක් සිදු මනොකළ 

තරම් මහා පරිමාණමයන් එය සිදු විය. අේරුදු අටසීයක් පමණ මලොව 

සිතුවිලි චින්තනයන් අතර මදෝලනය වන සහ දැනුම මබදාහරින, 

ජාතයන්තර භා ාව බවට පත්ව තිබුමන්ද අරාබි භා ාවයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

31 
 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 6:151 නුඹලාපේ 'රබ්' නුඹලාට 

වලක්වා ඇති පේ නුඹලාට මම කියවා පෙන්වමි. 

ෙැමිපණන්න! යැයි (නබි!) නුඹ ෙවසන්න. නුඹලා 

ඔහුට කිසිවක් සම පනොකරන්න. පදමාපියන් සමඟ 

පහොඳාකාරව ක්රියා කරන්න. දුේෙත්කමට (බිය වී) 

නුඹලාපේ දරුවන්ව ඝාතනය පනොකරන්න. 

(මක්නිසාද යත්) අපිම නුඹලාටද ඔවුන්ටද ආහාර 

ල ා පදම. තවද, නින්දා සහගත ක්රියාවන්හි රසිේධ 

පේටද රහසිගත පේටද සමීෙ පනොවන්න. අල්ලාහ් 

වැලැක්වූ කුමණ ජීවයක් වූවද අයිතියක් පනොමැතිව 

ඝාතනය පනොකරන්න. නුඹලා අවප ෝධ කරගැතිම 

පිණිස අල්ලාහ් පම්වා මඟින් නුඹලාට අණ කරයි. 

 

ඉස්ලාම් දහම සදාචාාර සම්පන්න ගතිගුණ 

සුරැකීම සඳහා දැඩි විධි විධ්ාන පනවා, 

වයාකූල මනොවන මාවතක් තුලින් 

ආත්මාර්ථකාමීත්වමයන්, තේහාමවන් සහ 

ලවරමයන් මමන්ම අපරාධ් කීරීම මවත, පීඩා 

මගන දීම මවත, විනයගරුක මනොවීම මවත 

මඟ මපන්වන කරුණු වලින් මිදී ආත්ම 

පවිත්රතාවමයන් යුතුව ජීවත් වීම සඳහා මඟ 

මපන්වයි. එමමන්ම, මසසු අය හා කටයුතු 

කිරීමම්දී මෘදුවන්, සුහදශීලී, මගෞරවණීය මලස, 

කරුණාවන්ත මලස, සහ සාමය යන සියල්ල 

සෑම ජීවමයකු අතරම සෑම අවස්ථාවකම 

පතන මකමනකු වීම සඳහා ආරාධ්නා කරයි. 
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ඉවසීමම් ගුණාංගය, බුද්ධිමත් මලස කටයුතු 

කිරීමම් ස්වභාවය මමන්ම වැඩි වැඩිමයන් 

සමාව ලබා මදන්මනකු මලස කටයුතු කරන 

මකමනකු මලස පත් වීම මවත දිරි ගන්වයි. 

ඉහත කරුණු සියල්ල පිලිබඳ ඉදිරියට අපි 

පැහැදිලි කිරීමට අමප්ක් ා කරමු. 

  

නියතව ඉස්ලාම් දහම තම නිර්මාතෘව නිසි 

මලස හඳුනා මගන කටයුතු කරන, අල්ලාහ් 

පිලිබඳ දැඩි මලස සවිඥානික මවන, (අල්ලාහ් 

පිලිබඳ) බිය බැතිය රැකගැනීම සඳහා දැඩි 

මලස කැපමවමින් යහකම් වල නිරතමවන, 

පාපී මමන්ම නිෂ්පල ක්රියාවන් වල නිරත 

මනොවී සිට කටයුතු කරන පුද්ගලයන් 

බිහිකරයි. එමඟින් මිහිමත ඒකීය මදවිඳුන්මේ 

(නීති හා රීතින් නිසිමලස අනුගමනය කරන) 

නිමයෝජිතමයකු බවට පත් මවන අතර, මම් 

මහ මපොමලොව (සශ්රික භූමියක් බවට පත් කර) 

නඟා සිටුවීමටද එකී පුද්ගලයින් කටයුතු 

කරයි. එමඟින් එහි ජීවත්මවන ජනයා හට 

මසත සැලසීමටද හැකි වනු ඇත. 
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02. ජනමාධය මගින් සිදුකරනු ල න 

සෘණාත්මක රචාරණ හමපව් වූවද 

ඉස්ලාම් දහම වයාේත වන්පන් ඇයි? 

 

නබි (ධ්ර්ම ශාස්තෘ) හට අල් කුර්ආනය 

පහළවූ දා සිට, එතුමා මමන්ම එතුමාමේ 

අනුගාමිකයන් විවිධ්ාකාර පීඩාවන් වලට 

මුහුණ දුන්හ. එම තාඩණ පීඩන ආදිය මද්ව 

වැකි පහළමවමින් පැවති අවස්ථාවන්හි පවා 

සිදු විය. ඉස්ලාම් දහමමහි ප්රතිූපපය විකෘති 

කරවන ආකාරමේ උත්සාහයන් ඉදිරිමේ ඒ 

සියල්ලක්ම අභිබවා එය දිගටම පැතිරීය, 

වයාප්ත විය, සතුරන් විමතියට පත්කරවන 

ආකාරයට මබොමහෝ අනුගාමිකයන් එයට 

එකතු විය. ඔවුන් අල්කුර්ආනය හූනියමකි, 

ධ්ර්ම ශාස්තෘව හූනියම් කරුමවකි. යනුමවන් 

අපහාසාත්මක මලස වර්ණනා කමළෝය. 

ඔවුන්මේ එම උඩඟුකම නිසා සතය හඳුනා 

ගැනීමට පවා මනොහැකි මලස ඔවුන්මේ 

හදවත් අන්ධ් වී ඇති බව අවමබෝධ් 

කරගැනීමට ඔවුන්ට මනොහැකි විය. ඔවුන්මේ 

එම උඩඟුකම සතය අවමබෝධ් කරගැනීමට 
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හරස් වූ තිරයක් විය. ඉස්ලාමය මවත 

පැමිමණන්න යන ආරාධ්නාව හි ප්රධ්ානතම 

මහ්තුව මලෝවැසියන්මේ අමප්ක් ාව බවට 

පත්මවයි යයි ඔවුන්මේ විචාාරශීලී බුද්ධිමයන් 

අවමබෝධ් කරගත මනොහැකි විය. මක් 

නිසාදයත් ඉස්ලාමමේ ආරාධ්නාව වූමේ 

සතය මවත, යුක්තිය ස්ථාපිත කිරීම මවත, 

තර්කානුකූලව බුද්ධිය උපමයෝගී කිරීම 

මවතය. එමමන්ම මිතයා දෘෂ්ඨිමයන්, සහ 

මිනිසාව සදාචාාරය සංසකෘතිය මැමයන් 

මිදිය මනොහැකි ආකාරයට එහි ගැත්මතකු 

බවට පත්කරවන චින්තනයන්මගන් 

ගැලවීමට ඉස්ලාම් ධ්ර්මය මගමපන්විය. 

කාන්තාවන් ඇතුළුව සෑම වර්ගයකම, වර්ණ 

මේද මනොතකා සියල්ලන්මේම 

අයිතිවාසිකම් ආරක් ා කරන්නක් විය. ඒ 

සෑම වර්ගයකම ස්වාධීනත්වය මමන්ම 

ගරුත්වය සුරකින්නක් විය. අප එහි සමහර 

මහඟුභාවයන් පිලිබඳ විස්තර ඉදිරියට මගන 

එමු.  
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1. මැවුම්කරුපේ ඒකීය භාවය පිලි ඳ වූ 

සිංකල්ෙය ඉස්ලාම් දහම සුරක්ෂිත 

කරයි. 

ඉස්ලාමය තුල මද්වත්වය පිලිබඳ වූ 

සංකල්පය ඉතාමත් සරල මමන්ම ස්වභාවික 

මලස මත පිහිටුවා පැහැදිලි කරනු ලබයි. 

එමමන්ම හුදු දාර්ශනික මතයන්මගන් 

මමන්ම සංකීර්ණත්වමයන් මතොර වූ එය 

පැහැදිළි සංකල්පයකි. මලොකු කුඩා, උගත්  

නුගත් සෑම මකමනකුටම පහසුමවන් 

මත්රුම් ගත හැකිය. එය නම්; සියල්මලහිම 

මැවුම්කරු, සකල ආධිපතයයම හිමි 

පාලකයා, සකල මලොමවහිම නිර්මාතෘ 

වන්මන් ඒකීය මදවිමයකුය. ඔහු මමන් 

කිසිමවකු මනොමැත. (නිර්මාණයන්මගන් 

කිසිවක් ඔහුට සමාන නැත), ඔහුට සඟයන් 

මනොමැත, ඔහුට දරුවන් මනොමැත, ඔහුට 

සහකාරිමයකුද මනොමැත. වත්පිළිමවත් ඔහු 

මවනුමවන් පිවිතුරු මලස ඉටු කළ යුතු වන 

අතර කිසිම අතරමැදිමයකු සහ සම්බන්ධ් 

මනොමකොට සෘජුවම ඔහුට පුද කළ යුතුයි. 
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ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් : පරිච්මේදය 112  (අල් ඉක්ලාස්) 

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද 

අල්ලාහ්මේ නාමමයන් (ආරම්භ කරමි.) 

1. අල්ලාහ් එක්පකපනකුමයැ යි (නබි) නුඹ 

ෙවසන්න! 

2. අල්ලාහ් (කිසිම) අවශයතාවයක් පනොමැත්තාය.  

3. ඔහු (කිසිපවකුව) රසූතත කපදද නැත. ඔහු 

(කිසිපවකුපගන්) රසූතත  වූපේද නැත.  

4. තවද, ඔහුට සමානව කිසිපවකුද පනොමැත. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 2:255 (සතය පලසම) නැමදීමට 

සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර පවන කිසිපවකු නැත. ඔහු 

නිතය ජීවමානය සදාකාලිකය. මද නින්ද පහෝ තද 

නින්ද ඔහුට පනොඅල්වන්පන්ය. අහස්හි ඇති පේද 

පෙොපළොපවහි ඇති පේද ඔහුටම හිමිය. ඔහුපේ 

අනුමැතිය පනොමැතිව ඔහු හමපවහි කවපරකුට 

මැදිහත් විය හැකිද? (මැවුම් වන) ඔවුනට පෙර ඇති 

පේ ද ඔවුන්ට ෙසු ඇති පේද ඔහු පහොඳින් දනියි. ඔහු 

සිතූ පේ හැර, ඔහු දැන සිටින පදයින් කිසිවක් ඔවුන් 

විසින් දැනගත පනොහැක. ඔහුපේ 'කුර්සි' අහස්හිද 

පෙොපළොපවහිද වයාේතව ෙවතියි. ඒ පදකම 

ආරක්ෂා කිරීම ඔහුට අෙහසුවක් පනොපව්.  ඔහුට 

වඩාත් උතුම් පකනාද මහඟු  ව ඇත්තාද පව්.  
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2. විනාශ වීම, වැඩි කිරීම පහෝ 

අඩුකිරීපමන් ොරිශුේධ වූ අල් - 

කුර්ආනය ඉස්ලාම් දහම සුරක්ෂිත 

කරයි. 

 

නියත වශමයන්ම ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනමේ 

පරිපූර්ණ වැකි ජිබ්රීල් අලලහිස් සලාම් 

තුමා මාර්ගමයන් නබි මුහම්මද් (සල්) තුමා 

හට එය පහල කරනු ලැබුවා මස්ම අදටත් 

සුරක්ෂිතව තිමබ්. කිසිඳු මවනස් කිරීමක්, 

විකෘති කිරීමකින් මතොරව  තවමත් එය එහි 

මුල් භා ාමවන්ම තිමබ්. සකල මලොව 

පරිපාලකමේ මපොමරොන්දුව පරිදි එමලසින්ම 

එය දිගටම රැමඳනු ඇත. (ශුද්ධ් වූ අල් 

කුර්ආනය වන)  එය කිසිමවකුටත් රහසය 

මදයක් මහෝ වසන්කරනු ලැබූ මදයක් 

මනොවන අතර එය ජනයා අතර අදටත් 

පරිශීලනමේ පවතින ග්රන්ථයකි. එහි 

පිටපතක් ලබාමගන එහි කරුණු කියවීම 

යනු ඕනෑම මකමනකුට කළ හැකි මදයකි.  
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ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 15:9 නියතව අපිම පමම 

පුස්තකය ෙහළ කර ඇත්පතම. තවද නියතව අපිම 

එය ආරක්ෂා කරන්නන් පවම. 

 
3. ඉස්ලාම් ධර්මය ඉෙැරණි ධර්ම ග්රන්ථ 

හා ගිවිසුම් තහවුරු කරයි, ධර්ම 

ශාස්තෘවරුන් හට ගරු කල යුතු  ව 

ෙවසයි.  

 

ඉස්ලාමමේ තිමබන සුවිමශ්ෂී භාවය නම් 

මපර පහල කරන ලද දිවයම පුස්තක, ග්රන්ථ, 

සහ ගිවිසුම්  සතය බව තහවුරු කිරීම මේ. 

එය පමණක් මනොව, මපර සමාජයන් මවත 

පහල කරනු ලැබූ ධ්ර්ම ශාස්තෘවරුන් 

මමන්ම පුස්තක විශ්වාස කිරීම යනු 

ඉස්ලාමිය ප්රතිපත්තිමේ විශ්වාස කල යුතු 

අංගයන් අතරින් ප්රධ්ාන අංගයන් මේ. සෑම 

ධ්ර්ම ශාස්තෘවරමයකු හටම ගරු කරන 

අතර, ඔවුන් තුල සකල මලොව පරිපාලක 

පිලිබඳ පවතින පිවිතුරු භාවය සහ ඒකීය වූ 

දූත මමමහවර මත ඔවුන් අපවාද, අවලාද 

වලින් මමන්ම අඩුපාඩු වලින් නිර්මදෝෂීන් 

යනුමවන් (ඉස්ලාම් දහම) පවසයි. 
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ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 2:136 අල්ලහ්වද, අෙට ෙහළ කළ 

පදයද, ඉබ්රාහීම්ම් ඉස්මායීල්, ඉස්හාක්, යාකූබ් 

ආදීන්ටද (පමොහුපේ) පෙළෙත්වලට ෙහළ කළ පේද, 

මූසාටද ඊසාටද (හා අපනකුත්) නබිවරුන්ටද 

ඔවුන්පේ 'රබ්'පගන් පිරිනැමූ පේද විශ්වාස කපළම. 

ඔවුන්පගන් කවුරුන් අතර පහෝ අපි පවනස්කම් 

පනොපෙන්වන්පනම. අෙ ඔහුටම මළුමනින්ම 

යටත්වූවන් (මස්ලිම්වරුන්) යැයි නුඹලා ෙවසන්න. 
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4. ඉස්ලාම් දහම විශ්වාසපේ නිදහස්  ව 

තහවුරු කරයි, එපමන්ම පසසු දහම් හා 

ඇදහිලි පිලි ඳ විශ්වාසවන්තයින් 

හුපදක් සුහදශීලී සිංවාදයන් සඳහා 

ආරාධනා කරයි. 

 

ධ්ර්ම ග්රන්ථ ලද අයවලුන් වන යුමදේ සහ 

ක්රිස්තියානි අනුගාමිකයන් සමඟ සංවාද, 

මමන්ම විවාදයන් සඳහා මදොරටු විවෘත බව 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනමේ විවිධ් ස්ථානයන්හි 

සඳහන්ව ඇත. ඉස්ලාම් දහම සිතුවිලිවල 

නිදහස් භාවය, ඉවසිලිවන්ත වීම මත සහ 

යහපත් විලසින් ධ්ර්ම ග්රන්ථ ලද අයවලුන් හා 

විවාද කිරීම මත මගොඩනැගී තිමබ්. ශුද්ධ් වූ 

අල් කුර්ආනය අවසන් ධ්ර්ම ග්රන්ථය මලසත්, 

ඉස්ලාම් දහම මලොව අවසන් දහම මලසත්, 

මුහම්මද් නබි තුමන් අවසන් ධ්ර්ම ශාස්තෘ 

මලසත් සිටින බැවින් දහමක් මලස එයට 

මපර පහල වූ දහම් වල අනුගාමිකයන් සමඟ 

අලංකාර මලස සංවාදයන් වල නිරත සඳහා 

මදොරටු විවෘත කරයි. නමුත් මකමනකුට 

තමන්මේ අභිමතය පරිදි තමන් කැමති 
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මදයක් විශ්වාස කිරීමම් නිදහස ඉස්ලාම් 

දහම තහවුරු කරයි. (දහම තුල කිසිදු බල 

කිරීමක් මනොමැත) ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනමේ 2 

වන පරිච්මේදමේ 256 වන වැකිය. එම නිසා 

මසසු ඕනෑම මකමනකුමේ ගරුත්වයට 

පාත්රවන මදයක් පිටුපා මසොභාදහමට අයත් 

වූ මමම දහම මවත බල කරනු මනොලබයි. 

එමමන්ම ඉස්ලාම් දහම මසසු අය හා 

ඇතිකරගන්නා ගිවිසුම් මකොන්මද්සි ගරු 

මකොට සලකන අතර (තමා ගිවිසුම් ගත වූ) 

ඔවුන් මුස්ලිම් මනොවන අය වූවත් (ඔවුන් හා 

ඇති කරගත්) එකඟතාවයන් සුරැකිය යුතුයි. 

ඒවා කඩ මනොකළ යුතුයි යැයි පවසයි. 

එමමන්ම (ඉස්ලාම් දහම මමමලස) 

ඔවුමනොවුන් අතර ඇති කරගන්නා 

මකොන්මද්සි කඩ කරන පුද්ගලයන් සමඟ 

සබඳතා පැවැත්විය මනොයුතු බව 

මුස්ලිම්වරුන් වලක්වනු ලැබී ඇත. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 4:105 – 107 

(105). (ඕ:නබි!) නුඹට අල්ලාහ් පෙන්වා දුන් ෙරිදි නුඹ 

මිනිසුන් අතර විනිශ්චය දීම පිණිස නියතව අපි 

නුඹට පමම පුස්තකය සතයපයන් යුතුව ෙහළ කර 
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ඇත්පතම. නුඹ විංචා කරන්නන් පවනුපවන් තර්ක 

කරන්පනකු පනොවිය යුතුයි. (106). තවද, නුඹ අල්ලහ් 

පගන් සමාව අයදින්න! නියතව අල්ලාහ් අධිකව 

සමා කරන්නා පලසද, අසමසම දයා වන්තයා පලසද 

සිටියි. (107). (අන් අයට විෙත් ඇති කිරීම  මගින්) 

තමන්ට විංචා කරගත්තවුන් පවනුපවන් නුඹ වාද 

පනොකළ යුතුය. නියතව අල්ලාහ් මහා විංචනික 

වරදකරුවාව ප්රිය පනොකරන්පන්ය. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 60:8 කවරහු ආගම් (විෂපය)හි 

නුඹලා සමඟ සටන් පනොකපළෝද ඔවුනටද, තවද, 

නුඹලාව නුඹලාපේ නිපවස්වලින් පිට පනොකපළෝද 

ඔවුනටද නුඹලා යහෙත් පේ කිරීමද ඔවුන් සමඟ 

නුඹලා යුක්තිසහගතව ක්රියා කිරීමද අල්ලාහ් 

නුඹලාට වැළැක්වූපේ නැත. නියතව අල්ලාහ් 

යුක්තිසහගතව ක්රියා කරන්නන්ට ස්පන්හ කරයි. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 5:57 විශ්වාස කළවුනි! නුඹලාට 

පෙර පුස්තක පදනු ලැබූවන්පගන්, නුඹලාපේ ආගම 

විහිළුවක් පලසද, පසල්ලමක් පලසද 

අරගත්තවුන්වද තවද රතික්පෂ්ෙ කරන්නන්වද 

මිතුරන් පලස නුඹලා පනොඅරගන්න. නුඹලා 

විශ්වාසවන්තයින් නම් අල්ලහ්ටම බියවන්න. 

පාරිශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනමේ අමන්ක 

ස්ථානයන් වල මුස්ලිම්වරුන් ඝාතනය කරන 

සහ ඔවුන්ව තම නිමවස්වලින් පලවා හරින 
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අයත් සමඟ ස්මන්හකම් මනොපවත්වන මමන් 

වූ අණකිරීම් සෘජු විවෘත මමන්ම පැහැදිලිය. 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 60:9 කවරහු ආගම් (විෂපය)හි 

නුඹලා සමඟ සටන් කර නුඹලාව නුඹලාපේ 

නිපවස්වලින් පිට කපළෝද ඔවුන්වද තවද, කවරහු 

නුඹලාව පිට කිරීමට උදව් කපළෝද ඔවුන්වද 

ස්පන්හයට අයත් වූවන් පලස අරගැතිම අල්ලාහ් 

නුඹලාට වලක්වයි. කවරහු ඔවුන්ව 

ස්පන්හවන්තයින් පලස අරගනිත්ද ඔවුන්ම 

අෙරාධකාරයින්ය. 

 
ඒ අතර යුමදේවන් සහ ක්රිස්තියානි (දහමමහි 

අනුගාමිකයන්) සියල්ලන්ම මුස්ලිම්වරුන්මේ 

සතුරන් මනොවන බවද ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනය 

පවසයි. ඔවුන් අතරින් යහපත මගන මසසු 

අයට අණ කරමින් අයහපමතන් වළක්වාලන 

අයවලුන් සිටින බව අල් කුර්ආනය පවසයි. 

යහපත මවනුමවන් යුහුසුලුමවන නිවැරදි 

ප්රතිපත්තිය මත හිඳ කටයුතු කරන 

ඔවුන්මේ යහකම් සඳහා වූ කුලිය කිසිම 

විටක අල්ලාහ් නාස්ති මනොකරයි. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 3:113-114 
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113. ඔවුන් (සියලු පදනාම) සමාන වූවන් පනොපව්. 

පුස්තකය ඇත්තන් පගන් (සතයපයහි) පනොසැලී 

සිටින පිරිසක්ද සිටිති. ඔවුහු අල්ලාහ්පේ වැකි රාත්රී 

කාලයන්හි කියවා, සිරස ෙහත් (සුජූේ) කරති. 

 

114. ඔවුහු අල්ලාහ්වද, අන්තිම දිනයද විශ්වාස 

කරති. තවද, යහකම් අණ කර, අයහකම් පකපරන් 

වලක්වා, යහෙත් කාර්යයන් කිරීපමහිද ඉක්මන් 

පවති. ඔවුහු යහෙත් අයපගන් සිටින්නන් පවති. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 3:199 නියතව පුස්තකය 
ඇත්තන්පගන්, අල්ලහ්වද, නුඹලාට ෙහළ කළ 

පදයද, තමන්ට ෙහළ කරනු ලැබූ පදයද, අල්ලාහ්ට 

බිය වූවන් පලස විශ්වාස කරන්පනෝද  සිටිති. ඔවුහු 

අල්ලාහ්පේ වැකි අල්ෙ වටිනාකමකට 

පනොවිකුණන්පනෝය. පමවැන්නන්ට අයත් කුලිය 

ඔවුන්පේ 'රබ්' හමපවහි ඔවුනට ඇත. නියතව 

අල්ලාහ් විභාග කිරීපමහි තීව්රවන්තයාය. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 2:62 නියතව විශ්වාස කළවුන්, 

යුපදව්වන් කිතුනුවන් හා සාබියීන්වරුන් 

(ආදීන්පගන්) කවරහු අල්ලාහ්වද අන්තිම දිනයද 

විශ්වාස කර, යහකම් කපළෝද ඔවුන්පේ 'රබ්'පගන් 

ඔවුන්ට නියමිත කුලිය ඇත. ඔවුන්ට කිසිදු බියක්ද 

නැත, ඔවුහු දුක්ද පනොවන්පනෝය. 
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5. හුදු තර්කය විතර්ක ෙරදවා 

විචාරශීලී පලස සහ සවිඥානික පලස 

පමම විශ්වය අධයනය කරන පමන් 

ඉස්ලාම් දහම ආරාධනා කරයි. 

 

අන්ධ් විශ්වාසය කිසිමස්ත් ඉස්ලාම් දහම 

අනුමත කරන්මන් මහෝ  ඒ මවත ආරාධ්නා 

කරන්මන් නැත. එනමුත් සියලුම 

මනුස්සයින්ව අල්ලාහ්මේ වැකීන් (ශුද්ධ් වූ 

වාකයයන්) පිලිබඳ අධ්යන කරන මලසත් 

(අල්ලාහ්මේ) විචිත්ර නිර්මාණයන් ගැන සිතා 

බලන මලසත් ආරාධ්නා කරයි. මම් මිහිතල 

මත ගමන් කරන මමන්ද විශ්වය පිලිබඳ 

ගමේ ණාත්මක මලස බලනමමන් හා (ඒ 

සියල්ල පිලිබඳ නිසියාකාරව හඳුනා ගැනීම 

පිණිස) මනස උපමයෝගී කරන මමන් පවසයි, 

චින්තන සහ තර්කනයන් තුලින් (උක්ත 

කරුණු කාරනා) සාක් ාත් කර ගන්නා මලස 

පවසයි. එය පමණක් මනොව එක් වතාවකට 

වඩා ගමේ ණාත්මක මලස එහි 

අභයන්තරය මමන්ම ඇතුලාන්තය මදස 

නැවත නැවත බලන මමන්ද පවසයි. එවිට 
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(එම උත්සාහයන් වල ප්රතිඑලය) 

අනිවාර්යමයන්ම ඔහුට ලැමබනු ඇත. - 

නිසැකවම - නිර්මාණකරුමවකු සිටිය යුතු 

බව ඔහුමේ හදවත තහවුරු කරයි. මමම 

විශ්වය අරමුණකින්, උවමනාමවන් මමන්ම 

යම් කිසි අරමුණක් මවත වූ ගමන පහසු 

කිරීම සඳහා ඇති කරන ලද්දක් යන පූර්ණ 

සහ දැඩි විශ්වාසය මවත ඔහු ලඟා මවනු 

ඇත. එමමන්ම ඔහු අවසාන වශමයන් 

ඉස්ලාම් දහමම් ආරාධ්නාව මවත ලඟා වී 

සිටිනු දැකගනී, එය නමින් "ඒකීය මදවිඳුන් 

හැර අන් කිසිම මදවිමයකු මනොමැත - ලා 

ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්" මේ. (ඉස්ලාමමේ මූලික 

සංකල්පයයි එය) 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 67:3-4 

3. ඔහුම අහස් හතම තට්ටු වශපයන් මැව්පව්ය. නුඹ 

අර්රහ්මාන්පේ මැවීපමහි කිසිම පදෝෂයක් 

පනොදකින්පනහිය. නැවත (වතාවක්)  ැල්ම 

හරවන්න! (එහි) යම් ෙැලීමක් දකිහිද? 

 

4 ෙසුව පදවතාවක්  ැල්ම හරවන්න!  ැල්ම 

උදාසීනත්වයට ෙත්වී, ෙහත්  තත්වයට වූවක් පලස 

නුඹ පදසට හැපරන්පන්ය. 

 



  
 

47 
 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 41:53 නියතව පමය සතයය යන්න 

ඔවුනට ෙැහැදිලි වන පතක් (පලොපව්) විවිධ ෙැතිවල 

හා ඔවුන් අතරද අපි අෙපේ සාක්ෂීන්ව ඔවුනට 

පෙන්වන්පනම. නියතව නුඹපේ 'රබ්' සියල්ල 

 ලාපගන සිටියි යන්න ඔහුපේ විෂපයහි රමාණවත් 

පනොපව්ද? 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 2:164 අහස් හා පෙොපළොව මවා 

තිබීපමහිද, රැය හා දවාල මාරුපවන් මාරුවට 

ෙැමිණීපමහිද, මිනිසුන්ට රපයෝජනවත් දෑ මහුපදහි 

පගන යන නැව්හිද, අහසින් වර්ෂාව අල්ලාහ් ෙහළ 

කර, පෙොපළොව මළ ෙසු එමගින් ඔහු එය රාණවත් 

කිරීපමහිද, ඔහු සියලු වර්ගපේ ජීවීන් එහි වයාේත 

කර තිබීපමහිද, සුළිං කැරකීමට සැලැස්වීපමහිද, 

අහස් පෙොපළොව අතර වසඟ කරනු ලැ  ඇති 

වලාකුපලහිද, අවප ෝධ කරගන්නා සමාජයට 

නියතව ප ොපහෝ සාක්ෂි ඇත. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 16:12 ඔහුම රාත්රියද, දවාලද, 

සූතර්යයාවද, චන්ද්රයාවද නුඹලාට වසඟ කර 

දුන්පන්ය. තාරකාවන්ද ඔහුපේ අණට වසඟ කරනු 

ලැබූ ඒවාය. නියතව පමහි අවප ෝධ කරගන්නා 

සමූහයාට ප ොපහෝ සාක්ෂින් ඇත. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 51:47 අපිම අහස ශක්තිපයන් 

අධිකවූවක් පලස සැකසුපවම. තවද, නියතව අෙ 

වයාේත කිරීපම් හැකියාව ඇත්තන්ය. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 23:18-19 
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18. අපිම අහසින් වැස්ස (නියමිත) රමාණයකින් 

ෙහල කර, එය පෙොපළොපවහි තැන්ෙත් කර 

තැබුපවම. නියතව එය අපි නැති කර දැමීමටද 

හැකියාව ඇත්තන්ය.  

 

19. තවද, එමගින් නුඹලාට ඉඳි හා මිදි වතු 

නිර්මාණය කපළම. ඒවාපයහි නුඹලාට අධිකව 

ෙලතුරු ඇත්පත්ය. නුඹලා ඒවායින් අනුභව 

කරහුය. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 39:21 නියතව අල්ලාහ් අහසින් 

වර්ෂාව ෙහළ කර, එය උල්ෙත් පලස පෙොපළොපවහි 

ගැලීමට සලස්වා තිබීමද, ෙසුව එමඟින් පනොපයක් 

වර්ණවලින් යුත් ප ෝග පිටකිරීමද නුඹ 

පනො ැලුපවහිද? ෙසුව ඒවා වියලී, කහ වර්ණයට 

ෙත්වීම නුඹ දකිහිය. ෙසුව ඔහුම ඒවා පකොළ පරොඩු 

 වට ෙත් කරයි. නියතව පමහි බුේධිය ඇත්තන්ට 

උෙපේශය ඇත්පත්ය. (6) 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 21:30 නියතව අහස් හා පෙොපළොව 

සම් න්ධ තිබුණි. අපිම එම පදකම පවන් කපළම 

යන්නද ජීවීන් එක් එක් පදයම අපිම ජලපයන් 

නිර්මාණය කපළම යන්නද රතික්පෂ්ෙ කළවුන් 

පනොදන්පනෝද? ඔවුන් විශ්වාස කරන්න එොයැ? (7) 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 21:31 තවද, පෙොපළොව ඔවුන්ව 

පෙරලා පනොදැමීම පිණිස, එහි අපි කඳු ඇතිකපළම. 

තවද, (තමන් කැමති ස්ථානවලට) පස්න්දු වීම පිණිස 

එහි විශාල මාර්ගද අපි ඇති කපළම. (8) 
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ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 23:12-14 (9)  

12. නියතව අපි (ෙළම) මිනිසාව (කිරි) මැටි මූලපයන් 

මැව්පවම.  
 

13. ෙසුව අපි ඔහුව ආරක්ෂිත ස්ථානයක ශුක්රානු 

බිිංදුව පලස තැබුපවම. 

 

14. ෙසුව ශුක්රානු බිිංදුව (ගර්භාෂපේ) ඇලී සිටීමට 

හැකි පදයක් පලස මැව්පවම. ෙසුව, (ගර්භාෂපේ) 

ඇලී සිටීමට හැකි පදය මස් පිඬක් කපළම. ෙසුව, 

මස් පිඬුව ඇට කටු  වට ෙත් කර, මසින් ඇටකටු 

ආවරණය කපළම. ෙසුව, ඔහුව පවනත් මැවීමක් 

කපළම. මැවුම්කරුවන්පගන් වඩාත් පේෂ්ායා වූ 

අල්ලාහ් භාගය ඇත්පතකු වූපේය. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 22:5 මිනිසුනි! (මරණයට ෙත්වූ 

ෙසු) නැගිට්ටුවීපමහි නුඹලා සැකපයහි සිටින්පන් 

නම්, (දැනගන්න!) නියතව අපිම නුඹලාව ෙසින්ද, 

ෙසුව ශුක්රාණු බ බිිංදුපවන්ද, ෙසුව (ගර්භාෂ සිවිපයහි) 

ඇලී සිටින පදයින්ද, ෙසුව හැඩගස්වනු පනොලැබූද වූ 

මස් පිණ්පඩන්ද මැව්පවම. නුඹලාට ෙැහැදිලි කිරීම 

පිණිසම(පමපස් විස්තර කරම.) අපි සිතන පේ 

ගර්භාෂයන්හි නියමිත කාලයක් වන පතක් 

තැන්ෙත් කරම. ෙසුව නුඹලාව බිලිපඳකු පලස පිට 

කරම. නුඹලාපේ තරුණ  ව නුඹලා ල ා ගැතිම 

පිණිස (ජිවන කාලය ඇති කපළම.) (තරුණ විපේදී) 

මරණයට ෙත්වන්පනෝද නුඹලා අතර සිටිති. තවද, 

දැනගත් ෙසු කිසිවක් පනොදන්පනකු පස් විය හැකි 



  
 

50 
 

මහලු වයස පදසට පගන යනු ල න්පනෝද නුඹලා 

අතර සිටිති. නුඹ පෙොපලොව වියලුන එකක් පලස 

දකිහිය. අෙ එය මත වැස්ස ෙහළ කපද නම් එය 

සශ්රිකව වර්ධනය වී, සියලු වර්ගපේ ලස්සන පභෝග 

ෙැල කරයි. (10) - (11) 

 

 
------------------------------------------------------ 
 

6. නූතන විදයාමේ මසොයාගැනීමකට අනූව වූ ජල චාක්රය පිලිබඳ මීට 

අේරුදු 500 කට මපරම ඒ පිලිබඳ වර්ණනා සිදුමකොට තිමබ්. ඉන් මපර 

මනුස්සයින් විශ්වාස කමේ ජලය සාගර සහ භූගත උල්පත් මඟින් 

ලැමබන බවයි, ඒ අනූවයි ජල චාක්රය සෑදී තිමබන්මන් යනුමවන් ඔවුහු 

විශ්වාස කමළෝය. එමමන්ම, භුමිමේ ඇති මතතමනමයහි ඝනකම 

වැඩිමවන ජලය ඇති වූ බවයි. ඒ අතර පාරිශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනය පැහැදිලි 

මලස ජලය හටගන්නා ආකාරය පිලිබඳ අේරුදු 1400 කට මපරම ඒ ගැන 

විස්තර කර තිමබ්. 

 

7. ජීවීන්මේ ශරීරය තුල වැඩිපුරම තිමබන්මන් ජලය බව නවීන විදයාවට 

මසොයාමගන තිමබ්. ජීවමයකුමේ ශරීරමේ ප්රධ්ාන සංඝටකය වන්මන් 

ජලයයි. නමුත් ධ්ර්ම ශාස්තෘ මුහම්මද් (සල්) තුමන්මේ කාලමේ දැනුමට 

ප්රතයක්  වූ කාරණාවක් මනොවීය. එමමන්ම ශාක අතර පවතින 

සමතුලිත භාවය ගැනත් (දැනුමක් මනොතිබුණි.)  

 

8. භූමිමයහි, පෘතුවි තලමයහි සමතුලිතතාවය සුරැකීම සඳහා කඳු මඟින් 

සිදුමවන කර්යභාර්යයන් පිලිබඳ මෑත කාලීන නයායන් මපන්වා මදන්මන්, 

සාමප්ක් ව බලන කල කඳුවල ඉහල මකොටස ඝනකමින් අඩුය, එහි පහල 

මකොටස ඝනකමින් වැඩි දැවැන්ත පර්වතයන් තිමබ් යනුමවන්ය. මමය 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනමේ ඉගැන්වීම් හා සමාන මවන නයායකි. 

  

9. කැමන්ඩියානු විද්වත් (කීත් මූර්) වුහ සහ කළල විදයාව පිලිබඳ 

දැවැන්තමයකු මලස සලකනු ලබයි. මබොමහෝ විශ්ව විදයාල හරහා විශිෂ්ට 
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විදයාත්මක ගමනක මයදුනු (අත්දැකීම්, දැනුම් සම්බාරයක්) ඔහු සතු මේ. 

ජාතයන්තර අධ්යාපනික සංවිධ්ාන ගණනාවක මුල්පුටු ඔහු විසින් 

මහොබවනු ලැබීය. "කැනඩා -  ඇමරිකා වුහ සහ කළල විදයා සංගමය", 

"ජීව විදයාව පිළිබඳ සම්මම්ලනය", එමමන්ම "මකමන්ඩියානු රාජකීය 

ලවදය සංගමමේ" සාමාජිකමයකු වශමයන්ද මත්රී පත් විය. එමමන්ම 

"ලසල විදයාව පිලිබඳ ඇකඩමිමේ" මමන්ම "වුහ විදයාව පිලිබඳ 

ඇමරිකානු ලවදයවරුන්මේ සංගමමේ" මුල්පුටුව මහොබවිය. 1980 වැනි 

වසමර්, (කීත් මූර්) තමා ඉස්ලාම් දහම වැළඳගන්නා බව ප්රසිද්ධිමේ 

දනුවත් කළා.  නූතන විදයාව අභිවන පාරිශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනය 

පරිශීලනය කිරීමමන් පසුව, විමශ් මයන් කළල සම්බන්ධ්මයන් සඳහන් 

මවන ශුද්ධ් වූ වැකි පිලිබඳ අධ්යනය කිරීමමන් පසුවයි ඔහු මමම ප්රකාශය 

සිදු කමේ. තමා ඉස්ලාම් දහම වැළඳගත් අවස්ථාව මගන කරුණු දක්වන 

විට : හැත්තෑව දශකමේ අග භාගමේදී  "මමොස්මකොේ" නගරමේ  

"විදයාත්මක ආශ්චාර්යයන්" පිලිබඳ ජාතයන්තර සමුළුවක් සඳහා මා 

ආරාධ්නා කරනු ලැබුමවමි. එහිදී සමහර මුස්ලිම් විද්වතුන් විශ්වය පිලිබඳ 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනමේ වැකි ඉදිරිපත් කළහ. විමශ් මයන්:  "ඔහුම 

අහමසහි සිට මපොමලොව දක්වා වූ කාර්යයන් පාලනය කරයි. පසුව, නුඹලා 

ගණනය කරන වර්  දහසකට සමාන දවසක එය ඔහු කරා ඉහල 

යන්මන්ය. සජදා නම් වූ පරිච්මේදමේ 5 වන වැකිය. එමලස, දිගටම ඔවුන් 

ශුද්ධ් වූ වැකීන් ඉදිරිපත් කරන්නට විය. ඒ අතර කළල වර්ධ්නය සහ එහි 

සැකැස්ම, මිනිස් නිර්මාණ යනාදිය පිලිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කමළෝය. 

ඔවුන් කරුණු ඉදිරිපත් කල මතොරතුරු වැඩිමයන් දැනගැනීම පිණිස මා 

නිහඬව ඒවාට සවන් දුන්මනමි. ඇත්තටම ඒවා මබොමහෝ ප්රශ්නවලට 

පැහැදිලි, ප්රබල පිළිතුරු විය. මාමේ හදවමත් එම කරුණු පිලිබඳ යහපත් 

ස්ථාවරයක් ඒ වන විටත් ඇති වී තිබුණි. මමයයි මාමේ 

බලාමපොමරොත්තුව යයි මාමේ හිතටම මා පැවසුමවමි. මා දීර්ඝ කාලයක් 

තිස්මස් මමම කරුණු කාරනා පිළිබඳවයි නවීන තාක් ණය භාවිතමයන් 

මසොයමින් සිටිමේ. නමුත් පාරිශුද්ධ් වූ අල් - කුර්ආනය උක්ත කරුණු 

කාරණා පිලිබඳ මතොරතුරු පරිපූර්ණ මමන්ම හරවත් මලස නවීන 

තාක් නයට මපරම මතොරතුරු මගනහැර දක්වා තිමබ්. 
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10. විශ්වමේ ඇති සියල්ලක්ම එහි නිර්මාතෘමේ පාලනය යටමත් සිදුමවයි. 

සෑම මදයක් පිළිබඳවම පූර්ණ සවිස්තරාත්මක මතොරතුරු සහ 

නිරමප්ක්  හසල දැනුම, මමන්ම සෑම මදයක්ම තමාමේ කැමැත්තට 

අනූව නතු කිරීමම් හැකියාව සහ ශක්තිය ඇත්මත් ඔහුටය. ඉර 

ග්රහමලෝක මමන්ම මන්දාකිනි, ඉතාමත් සූක් ම මලස ක්රියා කරයි. මමම 

සුක් ම භාවය සහ හැකියාව මිනිසුන් මැවීම සඳහා ද එය අදාළ මේ, අප 

ශරීරය තුල ඇති ප්රාණය ගැන මඳක් සිතා බැලුමවොත් ශරීරය හා ප්රාණය 

සසඳා බැලූ විට ප්රාණය මිනිස් ශරීර තුල තැබූ තැනැත්තා එම ප්රාණය 

සතුන්මේ ශරීර තුල විසීමටත්, ශාක මකොටස් අතර යෑමටත් පහසුකම් 

මනොමැති බව පහසුමවන් හඳුනාගත හැක. (පුනරුත්පත්තිය මහෝ පුනර් 

ජීවයක් තුලින් එකම ප්රාණය විවිධ්වූ ශරීර කූඩු තුල ජීවත්මවයි යන 

විශ්වාසය) 

 

ඒකීය මදවිඳුන් මිනිසාව මසසු ජීවින් අතරින් සුවිමශ්ෂී  ජීවයා බවට 

පත්කමේ මිනිසාවයි. ඒ, මහොඳ හා නරක මතෝරා ගැනීමම් හැකියාව 

තිමබන බුද්ධිය ලබා දී, එමමන්ම තමා වටා සිදුමවන මද්වල් පිලිබඳ 

මතොරතුරු පහසුමවන් ග්රහණය කරගැනීමට හැකියාව ලබා දී, එමමන්ම 

ඔහුව මම් මිහිමත නිමයෝජිතයා මලස පත්මකොට, ඔහුව සුවිමශ්ෂී මකොට, 

මගෞරවමකොට, මසසු ජීවින් අතරින් සෑම ආකාරමයන්ම උසස් කිරීම 

තුලින්ය. එමමන්ම නිර්මාතෘ (ඒකීය මදවිඳුන්)මේ සාධ්ාරණත්වය නම්, 

(මිනිසුන්මේ කල් ක්රියාවන් මත ඔහුමේ අවසන් විනිශ්චාය සඳහා) විනිශ්චා 

දිනයක් ස්ථාපිත කර තිබීමය. එහිදී කුසල් හා අකුසල් කිරනු ලබයි. 

එමමන්ම ස්වර්ගය හා අපාය ඇති කර තිමබ්. කවමරකු අංශු මාත්රයක් 

තරම් යහපතක් සිදු කරයිද (විනිශ්චා දිනය නම් වූ) එදින ඔහු එය 

දැකගනී, කවමරක් අංශු මාත්රයක් තරම් අයහපතක් සිදු කරයිද ඔහු එය 

(විනිශ්චා දිනය නම් වූ) එදින දැකගනී. ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනමේ 99 වන 

පරිච්මේදමේ 7 සහ 8 වන වැකිය.  

 

11. මමයයි නූතන විදයාමේ නවීනතම මසොයාගැනීම් අනූව කළල 

වර්ධ්නයක ඇති නිවැරදි අවධීන්. 
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ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 96:1 ඕ:නබි! සියල්ල මැවූ නුඹපේ 

'රබ්'පේ නාමපයන් නුඹ කියවන්න. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 39:9 (රතික්පෂ්ෙ කරන්නා 

පේෂ්ාපයකුද?) නැතිනම් එපලොව ගැන බිය වී, තම 

'රබ්'පේ ආශිංසණය පකපරහි අපේක්ෂාව ත ා, 

රාත්රී කාලයන්හි සුජූදු කළ පකපනකු පලසද යටත් 

 ව පෙන්වමින් ෙහත් වන්නාද? දන්පනෝ හා 

පනොදන්පනෝ සමාන වන්පනෝදැ?යි (නබි!) නුඹ 

අසන්න! බුේධිමත්හුම උෙපදස් ල න්පනෝය. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 35:28 තවද, පම් අන්දමටම 

මිනිසුන් අතපරහිද, උරගයන් අතපරහිද, සතුන් 

අතපරහිද පවනස් වූ විවිධ වර්ණ ඇත. අල්ලාහ්පේ 

ගැත්තන්පගන් ඔහුට බිය වන්නන් උගතුන්මය. 

නියතව අල්ලාහ් සියල්ලම අභි වූ පකනාය; අධිකව 

සමා කරන්නාය. 

 

6. ඉස්ලාම් ධර්මය මිනිසාව  මල් ෙව් 

 පරන් නිදහස් පකොට සමාවද 

ල ාපදයි. 
 

සෑම ළදරුමවකුම කිසිඳු පාපයකින් මතොරව 

උපත ලබයි. ආදම් (අලලහිස් සලාම් තුමා) 

හට අල්ලාහ් සමාව ලබා දීම යනු මානව 

සංහතිමේ පසුතවිලිවීම්  පාමපෝච්චාාරනයන් 

මමන්ම සමාව අයැදීම් ඔහු විසින් පිළිගනු 
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ලබන බවට දැක්විය හැකි නිදසුනකි. සෑම 

මනු යමයකුම තමාමේ වැරැද්දට වගකිව 

යුතුමේ. (එක් එක් ආත්මයක්ම තමා ඉපයූ 

මදයට උකස් කරනු ලැබ ඇත්මතෝය.) ශුද්ධ් වූ 

අල් කුර්ආනමේ අල් මුද්දස්සිර් නම් වූ 74 වන 

පරිච්මේදමේ 38 වන වැකිය. මමයයි ඒකීය 

මදවිඳුන්මේ සර්ව සාධ්ාරණ නීතිය ධ්ර්මය 

වන්මන්. අල්ලාහ් කිසිම විටක පුද්ගලමයකු 

ඔහු විසින් මනොකරන ලද පාපයක් / 

අකුසලක් පිලිබඳ විමසනු මනොලබයි. 

එමමන්ම කිසිම පුද්ගලමයකු තම මැවුම් කරු 

ඒකීය මදවිඳුන් මකමරහි නිසි මලස විශ්වාසය 

මකොට, යහකම් මනොකර අපාමයන් මිදී 

ස්වර්ගයට පිවිසිය මනොහැක. මමම  මදවිඳුන් 

විසින් ලබා මදනු ලැබ, ඕනෑම මදයක් 

තමාමේ අභිමතය පරිදි මතෝරා මබ්රාමගන 

සිදුකල හැකි මලස පහසුකම්  සලසා දී 

තිමබන්මන්, පරීක් ණයක් සඳහා මමන්ම 

මතු දිනයක විමසනු ලැබීම සඳහාය. ඔහු 

තම ක්රියාකාරකම් සඳහා පමණක් වග 

උත්තරකරුමවකුමේ, (මමයයි ඉස්ලාමිය 

ඉගැන්වීම වන්මන්). 
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ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 35:18 කිසිම ජීවයක් තවත් ජීවයක 

පමවහි බර මනොඋසුලන්මන්ය. (පේ) බර දැඩි වූ ජිවය එය 

ඉසිලීමට (කිසිමවකු මහෝ) අඬගැසූවද, (අඬගසනු ලැබූ 

මකනා) නෑයකුව සිටියද එහි සිට කිසිවක් ඔහු මත පටවනු 

මනොලබන්මන්ය. කවරහු තමන්මේ 'රබ්' ට අදෘශයමාන 

තත්වමයහිද බිය වී, සලාතය සහතික කරත්ද ඔවුනටම 

නුඹ අවවාද කරහිය. කවමරක් පිරිසිදු මවයිද ඔහු තමා 

මවනුමවන්ම පිරිසිදු මවයි. අල්ලාහ් හමුවට ආපසු යෑම 

ඇත. (12) 

නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් පැවසුවා : (( (මම් 

මිහි මපොමළොව මත) උපත ලබන සෑම 

ළදරුමවකුම මසොභා ධ්ර්මයට අයත් 

දහමමහිය උපත ලබයි, ඔහුමේ මදමේපියන් 

(භාරකරුවන් ඇතුළු ඔහුමේ සමාජය 

නිවැරදි සංකල්පමේ මනොමැති) යුමදේමවකු 

මහෝ කිතුණුමවකු බවට මහෝ ගින්නට 

යදින්මනකු බවට පත් කරන්මන්ය.))  මූලාශ්රය 

: බුහාරි 

------------------------------------------------------ 

(12) “දරුමවක් කරන වරදක් නිසා ඔහුමේ පියාව මරා මනොදැමිය යුතුයි. 

පිමයක් කරන වරදක් නිසා ඔහුමේ දරුවාව මරා මනොදැමිය යුතුයි. මරණ 

දේඩනය දිය යුත්මත් වරද කළ තැනැත්තාට පමණයි. ද්විතිය කතාව 24 : 

16 
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7. ඉස්ලාම් දහම මිනිසාව විශ්වය හා 

 ැඳි සුසිංපයෝගපයන් යුතු ජීවිතයක් 

පවත මඟ ොදයි. 
 

විශ්වමේ ඇති සෑම නිර්මාණයක්ම තම 

නිර්මාතෘමේ ගුණ මහිමය සිහිපත් කරයි. 

ඉස්ලාම් දහම මංමපත් විවර කර එම 

කර්තවය තවත් පහසු කර නිර්මාතෘ හා 

නිර්මාණයන් අතර තව තවත් ශක්තිමත් 

කිරීමට කටයුතු කරයි. තම නිර්මාතෘවරයා 

වන මදවිඳුන් මවත මඟ මපන්වන මසොබා 

දහමට අයත් වූ නිවැරදි මාවත මවත ඔහුව 

මයොමුකරවයි. 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 3:83 අල්ලාහ්පේ ආගම 

පනොවන්නක්ද පමොවුන් ප්රිය කරන්පන්? අහස්හිද 

පෙොපළොපවහිද ඇති සියල්ලම කැමැත්පතන් පහෝ 

අකැමැත්පතන් ඔහුටම යටත් පව්. තවද, ඔවුහු ඔහු 

හමවට ෙමණු බවනු ල න්පනෝය. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 13:15 අහස හා පෙොපළොපවහි 

ඇති පේද, ඒවාපයහි පසවණද කැමැත්පතන් පහෝ 

අකැමැත්පතන් පහෝ උදපයහිද සවපසහිද 

අල්ලාහ්ටම සුජූේ කරති. 
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8. ඉස්ලාම් දහම තුලින් ෙතිවත සුරැකීම 

පවතත්, විතිත ජීවිතයක් පවතත් 

ආරාධනා කරයි. 
 

සදාචාාරාත්මක වටිනාකම් පහත වැමටන 

විට. පවුල් ජීවිත පවා අවුල් සහගත 

තත්වයකට පත් මේ. ඇතිවිය හැකි එවන් 

ප්රශ්න වලට විසඳුම් ක්රම රැසක් ඉස්ලාම් 

දහම මගන එයි. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 7:26 ආදම්පේ දරුවනි! නුඹලාපේ 

රහසාිංග වසන, වස්ත්රද, අලිංකාරයද අපි ෙහල කර 

ඇත්පතම. නුමත්, (බිය  ැති  ව නැමති) 'තක්වා' 

වලට අයත් වස්ත්රයම වඩාත් පේෂ්ා පව්. පම්වා 

ඔවුන් උෙපදස් ලැබීම පිණිස (ෙවසනු ල න) 

අල්ලාහ්පේ වැකිපව්.  

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 24:30-31 

 

30. ඔවුන් තමන්පේ  ැලීම් ෙහත් කරගත යුතු  

යැයිද, තමන්පේ ෙතිවත රැකගත යුතු යැයිද (නබි) 

නුඹ විශ්වාසවන්ත වූ පිරිමින්ට ෙවසන්න! පමය 

ඔවුනට වඩාත් පිරිසිදු පව්. නියතව ඔවුන් කරන පේ 

ගැන අල්ලාහ් පහොඳින් දන්නාය.  

 

31. (ඕ:නබි!) නුඹ විශ්වාසවන්ත වූ ගැහැණු බන් 

හමපවහි, ඔවුන් තමන්පේ  ැලීම් ෙහත් කරගත 
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යුතු යයිද, තමන්පේ ෙතිවත රැකගත යුතු යයිද, 

ඔවුන්පේ අලිංකාරපයහි පිටතට පෙපනන පේ හැර 

ඔවුන් පවන කිසිවක් පහළි පනොකළ යුතු යැයිද, 

තමන්පේ හිස් වැසුම් වස්ත්රය තමන්පේ පියයුරු මත 

දමා ගන්නා පලසද ඔවුනට ෙවසන්න! තවද, ඔවුන් 

තමන්පේ අලිංකාරය තමන්පේ ස්වාමි පුරුෂයින් 

පහෝ තමන්පේ පියවරුන් පහෝ තමන්පේ ස්වාමි 

පුරුෂයින්පේ පියවරුන් පහෝ තමන්පේ පිරිමි 

දරුවන් පහෝ තමන්පේ ස්වාමි පුරුෂයින්පේ පිරිමි 

දරුවන් පහෝ තමන්පේ සපහෝදරයින් පහෝ තමන්පේ 

සපහෝදරයින්පේ පිරිමි දරුවන් පහෝ තමන්පේ 

සපහෝදරියන්පේ පිරිමි දරුවන් පහෝ තමන්පේ 

ගැහැණු බන් පහෝ තමන්පේ වහලුන් පහෝ ගැහැණු බන් 

පකපරහි ඇල්මක් නැති (ඔවුනට) සමීෙව ජීවත් වන 

(මහලු) පිරිමින් පහෝ ගැහැණු බන්පේ රහස් ස්ථාන 

ගැන අවප ෝධ පනොකරගත් කුඩා ළමන් යනාදීන් 

හමපවහි හැර අපනක් අය හමපවහි පහළි පනොකළ 

යුතුය. තමන් දන්වනු ලැබීම පිණිස තමන්පේ 

ොදවලින් තට්ටු කිරීමද පනොකළ යුතුය. 

විශ්වාසවන්තයනි! නුඹලා ජය ලැබීම පිණිස නුඹ 

සියලුපදනාම අල්ලාහ්පගන්ම ොෙවලට සමාව 

අයදින්න. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 33:59 ඕ:නබි! නුඹපේ බිරියන්ටද, 

නුඹපේ දූවරුන්ටද, විශ්වාසවන්තයින්පේ ස්ත්රීන්ටද, 

ඔවුන් තමන්පේ හිස් ආවරණය තමන් පකපරහි 

එල්පලමින් තිප න පස් සකසාගන්නා පලසට 

ෙවසන්න! ඔවුන් දැනගැතිම පිණිසද, රිදීම් ඇති 

පනොකර සිටීම පිණිසද පමය ඉතා සමීෙ පදයක් පව්. 
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තවද, අල්ලාහ් අධිකව සමා කරන්නා පලසද, 

අසමසම දයාවන්තයා පලසද සිටියි.  

 

9. ඉස්ලාම් දහම ඉවසීම, මධයස්ත පලස 

කටයුතු කිරීම සහ සමාව ල ාදීම 

පකපරහි මඟ පෙන්වයි. 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 2:143 නුඹලා අපනක් මිනිසුන්ට 

සාක්ෂිකරුවන් පලස සිටීම පිණිසද, පමම දූතයා 

නුඹලාට සාක්ෂිකරු පලස සිටීම පිණිසද පම් 

අන්දමට නුඹලාව මධයස්ත සමාජයක්  වට ෙත් 

කපළම. (ආගම හැර) පිටුො යන්නන්පගන් පමම 

දූතයා පිළිෙදින්නා කවපරක්ද? යන්න අපි 

දැනගැතිම පිණිස, නුඹලා කලින් මහුණ හරවාපගන 

සිටි කිබ්ලාව පවනස් කපළම. අල්ලාහ් යහමඟ 

පෙන්වූවන්ට හැර අපනක් අයට පමය  රක්ම පව්. 

අල්ලාහ් නුඹලාපේ විශ්වාසය අෙපත් හරින්පනකු 

පනොපව්. නියතව අල්ලාහ් මිනිසුන් පකපරහි මහා 

කරුණාවන්තයාද, අසම දයාවන්තයාද පව්. 

  
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 109:6 නුඹලාට නුඹලාපේ ධර්මය 

මට මාපේ ධර්මය.  

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 7:31 ආදම්පේ දරුවනි! සලාතය 

ඉටු කරන සෑම තැන්හිම (වස්ත්රය නැමැති) 

නුඹලාපේ අලිංකාරත්වය අරගන්න. තවද, අනුභව 

කරන්න; නාස්ති පනොකරන්න. නියතව ඔහු නාස්ති 

කරන්නන්ව ප්රිය පනොකරන්පන්ය.  
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ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 17:29 (නුඹ වියදම් පනොකර) 

නුඹපේ අත නුඹපේ පගපලහි  ඳිනු ලැබූවක් පලස 

පනොකරගන්න. තවද, (සියල්ලම වියදම් කර) එය 

මළුමනින්ම විවෘතද පනොකළ යුතුය. එපස් වූපේ 

නම්, නුඹ නින්දාවට ෙත් කරනු ලැබූ පකපනකු 

පලසද, ෙසුතැවිලි වන පකපනකු  පලසද 

වන්පනහිය.   

 
((වයාපාර කටයුත්තකදී වික්කත්, මිලදී 

ගත්තත්, තමා ලබා දුන් ණයක් නැවත 

පියවනමමන් ඉල්ලා සිටියත් යහපත් මලස 

කටයුතු කරන්නන් හට අල්ලාහ්මේ 

කරුණාව හිමිමේවා!)) යයි වරක් අවසන් 

ධ්ර්ම ශාස්තෘ නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් 

ප්රර්ථනා කළා 

මූලාශ්ර ග්රන්ථය: බුහාරි 
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10. අල්ලාහ්පේ කරුණාපවන් 

විශ්වාසභිංගත්වයට ෙත් වීමක් 

ඉස්ලාමය තුල පනොමැත. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 1:1 අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද 

අසමසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්පේ නාමපයන් 

(ආරම්භ කරමි)  

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 39:53 තමන්ට තමන්ම (අෙරාධ 

කර) සීමාව ඉක්මවූ මාපේ ගැත්තනි! නුඹලා 

අල්ලාහ්පේ ආශිංසණපයහි විශ්වාසය අත් 

පනොහැරිය යුතුය. නියතව අල්ලාහ් සියලුම ෙව් සමා 

කරන්පන්ය. නියතව ඔහු අධිකව සමාකරන්නාය; 

අසම දයාවන්තයායයි (නබි) නුඹ ෙවසන්න! 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 7:56 පෙොපළොපවහි රකෘතිමත් 

 ව ඇති වූ ෙසු නුඹලා එහි කලහ ඇති 

පනොකරන්න. බිපයන් යුතුවද ආශාපවන්ද ඔහුව 

අඬගසන්න. නියතව අල්ලාහ්පේ කරුණාව, 

යහකම් කරන්නන්ට සමීෙව ඇත්පත්ය.  

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 6:54 අෙපේ වැකි විශ්වාස 

කළවුන් නුඹ පවත ෙැමිණිපේ නම්, 'නුඹලා පකපරහි 

ශාන්තිය ඇතිපව්වා!' යැයි ෙවසන්න! නුඹලාපේ 

'රබ්' කරුණාව පෙන්වීම තමා පකපරහි යුතුකම 

කරගත්පත්ය. නියතව නුඹලාපගන් කවපරක් 

පනොදන්නා පහ්තුපවන් යම් කිසි අයහෙතක් කර, 



  
 

62 
 

ඊට ෙසුව සමාව අයැද තමාව නිවැරදි කරගත්පත් 

නම් නියතව ඔහු සමාකරන්නාය; අසමසම 

දයාවන්තයාය. 

 
නබි මිත්ර අබූ හුලරරා (රලි) තුමන් : නබි 

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් පැවසූ බව මමමලස 

වාර්තා කරයි : ((අල්ලාහ් සෑම 

නිර්මාණයක්ම නිර්මාණය කිරීමමන් පසු, 

තම ඉමහත් වූ සිංහාසනමේ ඉහලින් 

"නියතව මාමේ කරුණාව මාමේ මකෝපය 

අභිබවා ගිමේය". යනුමවන් සටහන් මකොට 

එල්ලා තැබුමේය.)) මූලාශ්ර ග්රන්ථය: බුහාරි 

මුස්ලිම් (මුත්තෆකුන් අලලහි) 
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11. ඉස්ලාම් දහම සමානාත්මකතාවය, 

එක්සත් භාවය පවත කැඳවන අතර 

වාර්ගික පවනස්කම්වලට එපරහිව 

නැගී සිටීම පවත ආරාධනා කරයි. 
 

නිර්මාතෘ අල්ලාහ් අමන්ක අප්රමාණ 

සංඛ්යාත ජීවින් අතර මනුස්සයින්ව 

ගරුමකොට තිමබ්. ඔහු සෑම ජාතිකයින් 

මමන්ම ජාතීන් අතර සමානාත්මතාවය 

මවත ආරාධ්නා කරයි.  
 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 17.70 නියතව අෙ ආදම්පේ 

දරුවන්ව පගෞරවයට ෙත් කපළම. තවද අෙ පගොඩ 

බිපමහිද, මහුපදහිද ඔවුන්ව උසුලා ගිපයම. තවද 

අපි පිරිසිදු දෑයින් ඔවුනට ආහාර ල ා දුනිම. අපි 

මැවූ ප ොපහෝ දෑට වඩා පමොවුන්ව වඩාත් උසස් 

කපළම. 

නියතව ඉස්ලාම් දහම තුල තරාතිරම 

මමන්ම ගරුත්වය මනිනු ලබන්මන් 

පුද්ගලමයකු මදවිඳුන් මකමරහි දක්වන බිය 

බැතිය මතයි.  

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 49.13 මිනිසුනි! නියතව අෙ 

නුඹලාව පිරිමිපයකු හා ගැහැණිපයකුපගන් මවා, 
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නුඹලා එකිපනකාව හඳුනාගැතිම පිණිස නුඹලාව 

ජාතීන් පලසද, පගෝත්ර වශපයන්ද කපළම නුඹලා 

අතරින් වඩාත් බිය  ැති භාවය ඇත්තාම නියතව 

අල්ලාහ් හමපවහි වඩාත් පගෞරවයට හිමි පකනාය. 

නියතව අල්ලාහ් පහොඳින් දන්නාය; සූතක්ෂමයාය. 

නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් පැවසූහ: 

((විශ්වාස වන්තයිනි! නියතව ඔබ සැමමේ 

මදවිඳුන් ඒකීයයි, ඔබ සැමමේ මුල් පියාද 

එකම එක්මකමනකි, එම නිසා කිසිම අරාබි 

ජාතිමයකුට අරාබි මනොවන්මනකුට  වඩා 

මේෂ්ඨත්වයක් මනොමැත. එමමන්ම කිසිම 

අරාබි මනොවන්මනකුට අරාබි ජාතිකමයකුට 

වඩා මේෂ්ඨත්වයක්ද මනොමැත. එමමන්ම 

සුදු ජාතිමයකු කළු ජාතිකමයකුට වඩා මහෝ 

කළු ජාතිකමයකු සුදු ජාතිකමයකුට වඩා 

උසස් වන්මන් නැත. (නියම උසස්වීම 

තිමබන්මන්) බියබැතිය මතයි.))  

මූලාශ්රය: අහමද් 
 
ඒකීයත්වය සහ සමානාත්මතාවය එකම 

ස්ථානයකින් පටන්ගන්නා ආකාරය අමන්ක 

ඉස්ලාමිය වත්පිළිමවත් තුලින් දැකගත 

හැකිය.  
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1. සලාතය තුල මුස්ලිම්වරුන් එකම මප්ළිමේ 

සමීපව සිටගනී, මකමනකුට පැත්මත් තවත් 

මකමනක් මමමලස සිටගන්නා විට තම 

මදපැත්මත් සිටින අයව ඔවුන්මේ ජාතිය 

මහෝ ජාතිකත්වය මමන්ම තරාතිරමක් මත 

කිසිම මබදීමක් සිදු කරනු ලබන්මන් නැත. 
 
2. වහල්භාව සම්පූර්ණමයන් තුරන් කිරීම 

මවත ජනයාව ඉස්ලාම් දහම ආරාධ්නා 

කරයි. ඒ මත මබොමහෝ වත් පිළිමවත් හි 

ඌනපූර්නයක් මලස වහලුන් නිදහස් කිරීම 

පත් මකොට තිමබ්. 
 
3. හේ වන්දනාමවහි, සියලුම මුස්ලිම්වරුන් 

එකම ස්ථානයක, එකම කාලයක, එක 

සමාන වර්ණමයන් යුතු එකම ආකාරමේ 

ඇඳුම්වලින් සැරසී, සමාජය තුල තමන් අතර 

පවතින වර්ග මේද සියල්ල මනොතකමින් හේ 

නම් වූ ඒ උතුම් කර්තවය (මදවිඳුන් 

මවනුමවන්) ඉටු කරයි. 

මගෞරවනීය අල්ලාහ්මේ ශුද්ධ් වූ මාලිගය 

මාලිගය (මනොමහොත්) අල් කඃබාව (13) ඒකීය 
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මදවිඳානන් වන්දනාමාන කිරීම සඳහා වූ 

ප්රථම පල්ලිය මලසත්, විශ්වසවන්තයින් තම 

සලාතමේදී ඒ මවත හැරී නමස්කාර කිරීම 

සඳහා වූ සංඛ්යාවක්, සලකුණක් මලසත් පත් 

කර තිමබ්. එමමන්ම වටා මලොමේ 

නානාපතාර මපමදස් වල ජීවත්මවන 

මුස්ලිම්වරු සලාතය ඉටුකිරීම සඳහා එය 

වටා මපළගැමසති. එමමන්ම එය වටා 

මුස්ලිම්වරුන් වාමාවර්තව තවාෆ් 

(මනොමහොත් සක්මන් කිරීමම් කර්තවය සිදු) 

කරයි. එය  විශ්වමේ චාලනය, ග්රහ වස්තූන්හි 

චාලනය, හිරු වටා ග්රහමලෝක මමන්ම 

ඉමලක්මරෝන චාලනය, මිනිසාමේ සිරුර තුල 

රුධිර සංසරණය යන සෑම ස්වභාවික 

චාලනයන් වලට සමානුපාතික චාලනයකි.   
------------------------------------------------------ 

(13) මගෞරවනීය කඃබාවට යනු හතරැස් (සමචාතුරශ්රාකාර) 

මගොඩනැගිල්ලකි, එය ඝනාකාරයි. එය පිහිටා ඇත්මත් (මසෞදි අරාබිමේ) 

මක්කා නගරමේ (අල් හරම් නම් වූ මගෞරවනීය) නැමදුම්පළ මැද පිහිටා 

ඇත. මමම මගොඩනැගිල්ලට මදොරක් තිමබ්. එයට ජමන්ල් පිහිටා මනොමැත. 

එහි තුල කිසිවක් මනොමැත අතර එය කිසිමවකුමේ සුසානයක්ද මනොමේ. 

එය සලාතය සඳහා ඉදි කරනු ලැබූ කාමරයකි. කඃබාව තුල සලාතය ඉටු 

කරන මුස්ලිම්වරයා හට ඔහු තමා කැමති දිශාවකට සලාතය ඉටු කල 

හැක. කඃබාව ඉතිහාසමේ අවස්ථා ගණනාවකදී ප්රතිසංස්කරණය කරනු 

ලැබිණි. ධ්ර්ම ශාස්තෘ ඉබ්රාහීමම් තම පුතණුවන් හා එක්ව කඃබාව එහි 

අත්තිවාරමමන් ඉහලට නැංවීය. කඃබාමේ එක් මුල්ලක "හජර් අල් අස්වද්" 

යන නමින් ගලක් පිහිටා ඇත. එම ගල සාමානය මසසු ගල් මමන් ගලකි. 
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එය මුල්ම මිනිසා මගන් සිට පැවත එන්මනකි. එම ගල මුස්ලිම්වරුන් 

මවත යා  මකමරන සංමක්තයකි. 

නියත වශමයන්ම ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනය 

වන්දනාකරුවන් හා මසොබා දහම අතර තිබූ 

බැඳීම් පිලිබඳ ස්ථාන රැසක උදාහරණ 

රාශියක් මඟින් අපට පැහැදිළි කරයි. 

උදාහරණයක් මලස: කඳු, මමන්ම කුරුල්ලන් 

ධ්ර්ම ශාස්තෘ "දාවූද්" අලලහිස් සලාම් තුමා 

සමඟ එක්ව අල්ලාහ්ව සුවිශුද්ධ් කිරීම 

පිලිබඳ පුවත සඳහන් කල හැක. "නියතව අපි 

දාවූද්ට අපමගන් දායාදය ලබා දුනිමු. 'ඕ: 

කඳුනී! පක්ෂීනි! ඔහු සමඟ එක් වී සුවිශුද්ධ් 

කරන්න. තවද, අපි ඔහුට යකඩය සැහැල්ලු 

කර දුනිමු".  
 
නියතව ඉස්ලාම් දහම අමන්ක ස්ථානයන්හි 

සම්පූර්ණ විශ්වයම මදවිඳුන්ව පුදන, 

මදවිඳුන්මේ ඉමහත් භාවය පවසන සකල 

මලොවහි නිර්මාතෘමේ මැවීම් යනුමවන් 

තහවුරු කරයි. මම් මහ මපොමළොමවහි 

මසොභාවය වන්මන් තමා වටා ේ රමණය වීම 

සිදු වීම මත රැය දවාල ඇතිවීම මේ. 

එමලසින්ම මමම භූමිය භ්රමණය මවන 
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ආකාරයටම, මුස්ලිම්වරුන් කඃබාව වටා 

සක්මන් කිරීම සඳහා සහ සම්බන්ඳ වීම, 

මමන්ම, මුස්ලිම්වරු ලදනිකව ඉටුකරන 

අනිවාර්ය පස්මේල සලාතයත් මලොමේ සෑම 

ප්රමද්ශයකම ශුද්ධ් වූ කඃබාවට මුහුණ ලා සිදු 

කරනු ලැබීම යන කර්තවයන් මමම විශ්වමේ 

ක්රියාකාරීත්වයට කිසියම් ආකාරයකින් 

සමානමේ. 
 

12. නිදහපස් දහමයි ඉස්ලාමය:  

- විශ්වාසපේ සහ කැමති දහමක් 

පිළිගැතිපම් නිදහස.  

නියතව අයිතිවාසිකම් අතරින් ඉතාමත් 

වැදගත්ම අයිතිවාසිකම වන්මන් ඇදහිල්මල් 

නිදහස මමන්ම විශ්වාසමේ නිදහසයි. 
 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 2:256 පමම (ඉස්ලාම්) ධර්මය 

(වැළඳ ගැතිම) හි කිසිදු  ල කිරීමක් නැත. 

මිංමලාපව් සිට යහමඟ වඩාත් ෙැහැදිලි විය. 

කවපරක් (අල්ලාහ් හැර නැමදුම් ල න) 'තාගූත්'ව 

රතික්පෂ්ෙ කර, අල්ලහ්ව විශ්වාස කරයිද ඔහු 

නියතව පනොකැඩන ශක්තිමත් කඹයක් තදින් 

අල්වාගත් පකනා පව්. තවද අල්ලාහ් සියල්ලට 

සවන්පදන්නාද පහොඳින් දන්නාද පව්. 
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- වහල් වින් නිදහස. (වහල් වට 

විරුේධව සටන් කිරීම) 

ඉස්ලාම් දහමට මපර සිටම සමාජය තුල 

සුලභ මලස ජනයා අතර වහල් භාවය පැවත 

තිමබ්. එයට කිසිම පාලන ක්රමමේදයක් 

මනොතිබුණි. තමා ගත්තු ණය පියවීමට 

මනොහැකි වන්නන් ඉමබ්ම ණය ලබා දුන් 

අයට වහලුන් මලසට පත් මවයි. එමමන්ම 

යුධ් සිරකරුවන් ඉමබ්ම වහලුන් මලසට 

පරිවර්තනය මවයි. සමහර රට රාජයන් වල 

වහලුන් සතා සිේපාවුන් මමන් දඩයම් කරනු 

ලැබීය. වහලුන් යනු මුදල් වලට විකිමණන, 

ගනු ලබන වස්තුවක් මලස සලකනු ලැබීය. 

මිනිස්සුන්ට සම්පත් / මුදල් මසොයා මදන 

වස්තුවක් මලස, විමශ් මයන් රදළ පංතිමේ  

අයට. තවද මකමනකු සතු ඉහල සංඛ්යාවක 

වහලුන් ප්රමාණය ඔහුමේ තරාතිරම, 

මගෝත්රික බලය, සශ්රීක භාවය මනිනු ලබන 

සංමක්තයක් විය. 
 
ඉස්ලාම් දහමට බලය මයොදා මමයට විරුද්ධ් 

මතුපිටින් කටයුතු කිරීමට හැකියාව තිබුණි. 
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නමුත් ඒතුලින් සමාජය තුල ලවරය 

මක්රෝධ්ය මමන්ම සතුරුකම්ද (ක් ණිකව) 

ඉහල යාමට යාම මනොවැලක්විය හැකි 

කරුණක් වනු මනොඅනුමානයි. එමමන්ම 

එකල වහල් මස්වය සුලභ මදයක් මලස 

සලකා ඒ මත රැඳී මවළමහළඳාම් කරමින් 

සිටි අයමේ ආර්ථිකයට මරු පහරක්ද 

වන්නටත් තිබුණි. (ඒ සියල්ලද සලකා) 

ඉස්ලාම් දහම මමම වහල් මස්වනය තුරන් 

කිරීම සඳහා අනුගමනය කමේ මවනස්ම 

ක්රමමේදයකි. එනම්, ප්රථමමයන්ම සමාජය 

තුල  වහලුන්, යුධ් සිරකරුවන් පිලිබඳ  පැවති 

ආකල්ප සහ මතවාද මවනස් කමේය. 

සමාජය තුල වහමලකු නිදහස් කරනු 

ලැබීමමන් පසු ඔහු සෑම අතින්ම නිදහස් 

පුද්ගලමයකු මලස සමාජය තුල සලකනු 

ලැබීය. කිසිම විටක ඔවුන්ට අයිතිවාසිකම් 

දිනා ගැනීම සඳහා මහෝ වරප්රසාද ලබා 

ගැනීම සඳහා උද්මඝෝ ණ කිරීම්, වර්ගවාදී 

අරගල කිරීම්, සිවිල් වැසියන්මගන් 

හිංසනයන්  මහෝ පීඩා වලට මුහුණ පෑම් යන 

කිසිවක් ඔවුනට ඇතිවූමේ නැත. නියතව 
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කඩු භාවිතා කර මහෝ රුධිර හැලීමකින් 

මතොරව සියලුම වර්ගමේ වහල්භාවමේ 

උල්පත් සිඳී යාමට ඉස්ලාම් දහමට සැලස්විය 

හැකිවිය. 
 

ඉස්ලාම් දහමට මපර පැවති වහල්භාවමේ 

ප්රභවයන් සමහරක්:  

- යුද්ධ්යකදී සිර භාරයට ගනු ලබන 

සිරකරුවන් එදා වහලුන් බවට සලකනු 

ලැබීය. 

- පාලකයා නැත්නම් රාජය නායකයා තම 

පාලිත ජනයාමගන් තමන් කැමති ඕනෑම 

මකමනක්ව තම වහලා මලස පත්කර 

ගත්මත්ය. 

- පියා මහෝ සීයාමගන් පැවමතන්නන් 

මකමරහි පරම බලය ඇති තැනැත්තා 

ඔවුන්මේ අභාවමයන් පසු ඔහුව විකිණීම 

මහෝ තවත් මකමනකුට තෑේගක් මලස 

පිරිනැමීම මහෝ තමාමේ ණයක් මබ්රීම 

සඳහා භාවිතා කල හැකිය.  
 
ඉහත අවස්ථා තුමනන් පහළ අවස්ථා මදකම 

සම්පූර්ණමයන්ම ඉස්ලාම් දහම නිෂ්එල 
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බවට පත් කමේය. පාලකයා හට තමන් 

කැමති මකමනක්ව වහල්ලු බවට 

පත්කරගැනීම සඳහා තිබූ අවස්ථාව නැති 

කමේය. එමමන්ම ඉස්ලාම් දහම පාලකයා 

මහෝ එහි ජනයා තම අයිතිවාසිකම් නිදහමස් 

භුක්ති විඳිමින් තම වගකීම් නිදහමස් 

ඉටුකිරීමට ඇති හැකියාව පිරිනැමුමේය. 

සැමට යුක්තිය, සාධ්ාරණත්වය තහවුරු 

කමේය. 
 
සිරකරුවන්ට සතුරාට මමන් සලකනු ලබන 

යුද්ධ්යයි වහල්භාවය සඳහා මූලිකම 

කාරණය වන්මන්. එම නිසා එහිද සීමා 

පනවන ලද නව ක්රමමේදයන් ඇති කරන 

ලැබුමේය. එහි අවසන් අධියරය වූමේ 

ක්රමානුකූලව වහලුන් නිදහස ලැබීමය. 

(වත්පිළිමවත් තුල ඇතිමවන යම් යම් 

අඩුපාඩු) ඌන පූර්ණ කිරීමම්දී, මදවිඳුන් මවත 

වැඩි වැඩිමයන් සමීප මවනුමවන් දාන 

ධ්ර්මයන් කිරීමම්දී, යහකම්හි උනන්දුමවන් 

යුතුව නිරතවීම සඳහා වහලුන් නිදහස් 

කරනමමන් වූ දිරිගැන්වීම් වැනි යහකම් 
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තුලින් අවසානමේ වහල්භාවය තුරන් කිරීම 

ක්රමානුකූලව සිදුකරනු කරනු ලබයි.  
 
වහල්භාවය ඇති වීමට ප්රධ්ාන මලස මහ්තු 

කාරණා වූමේ රට රාජයයන් අත්පත් 

කරගැනීම සඳහා බටහිර වාදීන් සිදුකල 

යුද්ධ්යන්ය. එමහත් ඉස්ලාම් දහම (සටන් 

කිරීම) අනුමත කමේ තම දහම, මමන්ම තම 

ජීවිත ආරක්ෂාව මමන්ම තම මස්සත 

සුරැකීම පිණිස පමණි. 
 
එවන් වූ අනිවාර්ය යුදමය අවස්තාවකදී පවා 

මුස්ලිම්වරුන් සැල කරනු ලැබුමේ තම 

ප්රතිවාදීන් සමඟ යහපත් මලස කටයුතු 

කරන මමන්ය. (එවැනි අවස්ථාවක) යුධ් 

සිරකරුවන් එහිදී තම නිදහස දඩ මුදල් 

මගවීමමන් නැතමහොත් කියවීමට, ලිවීමට 

මනොදත් කුඩා දරුවන් හට අධ්යාපනය ලබා 

දීමමන් ලබා ගත හැකිව තිබුනි. ඉස්ලාම් 

දහම තුල දරුමවකු ඔහුමේ මවමගන්ද, 

භාර්යාවක් තම සැමියාමගන්ද, 

සමහෝදරමයකු තම සමහෝදරයාමගන්ද 

(සාපරාදී මලස) වලක්වාලනු මනොලැබුණි.  
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වහලුන්මේ නිදහස සඳහා දැවැන්ත 

වැඩපිළිමවලක් ක්රියාත්මක පටන් ගැනුණි. 

ආගමික වත්පිළිමවත්හි ඇතිමවන අඩු පාඩු 

ඌන පූර්ණ කිරීම සඳහා වහලුන් නිදහස් 

කිරීම. ඒ අතර; කවමරකු කිසිම මහ්තුවකින් 

මතොරව රමළාන් මස උපවාසය අත් 

හරින්මන්ද ඔහු වහමලකු නිදහස් කළ යුතු 

වීම මනොහැකි නම් මවනත් දිනයක උපවාස 

රැකීම සිදු කළ යුතුයි. එමමන්ම අනමප්ක්ෂිත 

ඝාතනයක් සිදුකළමහොත් ඒ මවනුමවන්, 

එමමන්ම සාවදය මලස දිවුරීම, එමමන්ම තම 

භාර්යාව මවට සමාන කිරීම වැනි සිදුවූ 

අතපසුවීම් මවනුමවන් වන්දි මලස මමවැනි 

අවස්ථා ගණනාවකදී (වහලුන් නිදහස් 

කිරීම) ප්රතිකර්ම මලස දැක්විය හැක. 
 

ඉස්ලාමමේ පරමාර්ථය එකී පිළිකුල් සහගත 

ක්රමමේදය නිවැරදි මලස සහ මකටි කාලයක් 

තුල සමාජමයන් තුරන් කිරීමයි. එම නිසයි 

වහල් බවින් සිටි කාන්තාව බිහි කරන දරුවා 

වහමලක් මනොමේ, ඔහුව මිලට විකිණිය 

මනොහැක යන නීතිය පනවනු ලැබුමේ. 
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එමමන්ම ඒ වහල් කාන්තාව තමාමේ 

හාම්පුතා මියගියවිට ක්ෂණිකව වහල් 

බමවන් නිදහස හිමිකරගනී. එවන් ක්රමයක් 

ඊට කලින් වූ දහම් වල මනොතිබුණි. මක් 

නිසාදයත් එකී වහල් කාන්තාව තම 

හාම්පුතා නිසා දරුමවකු ප්රසූත කළාය, එම 

නිසා ඇයට එම වරප්රසාදය හිමි විය. 

එමමන්ම වහමලකු හට තමාමේ හාම්පුතාට 

මුදල් දී තමාව නිදහස්කරගත හැක. 

මනොඑමස්නම් ඔහුට තම හාම්පුතා හට 

කිසියම් කාලයක් මස්වය කර තමාමේ 

නිදහස පැතීමටද හැක. 
 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 24:33 විවාහ වීමට ෙහසුකම් 

පනොමැත්තන්, අල්ලාහ් තම දායාදපයන් ඔවුන්ව 

ධනවතුන් කරන පතක් ෙතිවත රැකගත යුතුය. 

නුඹලාපේ වහලුන්පගන් කවරහු උරුම ෙත්රය 

(ලියවා) අයදිත්ද, ඔවුන් හමපවහි නුඹලා යම්කිසි 

යහෙතක් දුටුපව් නම් ඔවුනට ලියා පදන්න. අල්ලාහ් 

නුඹලාටල ා දී ඇති සම්ෙත්වලින් නුඹලා ඔවුනට 

ල ාපදන්න. ෙතිවත රැකගැතිමට ප්රියකරන වහල් 

ගැහැණු බන්ව, පමපලොපවහි අල්ෙ පදයල ා ගැතිම 

පිණිස ලිිංගික අෙචාරයට  ල පනොකරන්න. 

කවුරුන් පහෝ ඔවුනට  ල කපද නම්, ඔවුන්  ල 
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කරවනු ලැබූ ෙසුව නියතව අල්ලාහ් අධිකව සමා 

කරන්නාය; අසම දයාවන්තයාය. 

තමාපේ නිදහස වහපලකු ප්රිය කපද 

නම් ඒ  ව තම හාම්පුතාපගන් ඉල්ලා 

සිටිය හැක. පදොර්ශවපයහිම පෙොදු 

එකඟතාවයක් මත එපස් සිදු කිරීපමන් 

ඔහුපේ හාම්පුතාද ඔහුපේ නිදහස 

පවනුපවන් උෙකාර කරනු ඇත.  
 
එපමන්ම ඉස්ලාම් දහපමහි ෙැහැදිලි 

තිතිය වන්පන්. මස්ලිම් ජන සමාජපේ 

උෙකාරය මත පහෝ ඉස්ලාමිය රජයක් 

නම් රජපේ භාණ්ඩාගාරපයන් ඔහුව 

නිදහස් කිරීමට කටයුතු කළ හැකි 

 වයි. එපමන්ම පෙොදු භාණ්ඩාගාර 

මදලින් ධර්ම දුත නබි මහම්මේ (සල්) 

තුමාණන්ද වහලුන් නිදහස් කිරීමට 

කටයුතු කර තිපබ්. 
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13. යුක්තිපේ දහමයි ඉස්ලාම්. 
ඉස්ලාම් දහම ප ොපහෝ ස්ථාන වල 

යුක්තිය සහ පසසු අයපේ 

අයිතිවාසිකම් සුරැකීම තහවුරු කරයි. 

මන්දයත් යුක්තිය පනොමැති වීම, 

අයිතිවාසිකම් නැතිවීම මත දුෂණය, 

භීෂණය සහ සම් න්ධ කරනු ලැබී 

තිපබ්. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 7:85 මේයන් වැසියන්ට ඔවුන්පේ 

සපහෝදර ෂුඅයිබ්ව (දූතයා පලස යැව්පවම). ඔහු, 

'මාපේ සමූහයනි! නුඹලා අල්ලාහ්ටම නැමදුම් කළ 

යුතුය. ඔහු හැර (සැ වින්ම) නැමදුම් ලැබීමට සුදුසු 

පකනා නුඹලාට (පවන කිසිපවකු) පනොමැත. 

නුඹලාපේ 'රබ්'පගන් ෙැහැදිලි සාක්ෂිය නියතව 

නුඹලාට ෙැමිණ තිපබ්. එපහයින්, මිනුමද කිරුමද 

පූර්ණව ඉටු කරන්න. ජනයාට ඔවුන්පේ ද්රවයන් අඩු 

පනොකරන්න. පෙොපළොපවහි රකෘතිමත් භාවය සිදු 

වූ ෙසු එහි කලහ ඇති පනොකරන්න. නුඹලා 

විශ්වාසවන්තයින් පව් නම් පමය නුඹලාට පේෂ්ා 

වන්පන්ය. 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 5:8 විශ්වාස කළවුනි! අල්ලාහ් 

පවනුපවන් තිතිය ඉටු කරන්නන් පලසද (එයට) 

සාක්ෂිකරුවන් පලසද සිටින්න. එක් කණ්ඩායමක් 

පකපරහි ඇති අප්රියතාවය, නුඹලා තිතිය ඉටු 

පනොකර සිටීමට නුඹලාව පනොපෙළඹවිය යුතුය. 
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නුඹලා තිතිය ඉටු කරන්න. එයම බිය  ැති භාවයට 

ඉතා සමීෙ පව්. තවද, අල්ලාහ්ට බියවන්න. නියතව 

අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ ගැන පහොඳින් දන්නා පව්. 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 4:58 භාරපයහි ඇති දෑ එයට 

අයත්වූවන්ට භාර පදන පලසද, ජනයා අතර නුඹලා 

විනිශ්චය ල ාපදන්පන් නම් යුක්තිසහගතව 

විනිශ්චය ල ාපදන පලසද නියතව අල්ලාහ් නුඹලාට 

අණ කරයි. නියතව අල්ලාහ් නුඹලාට පදන 

උෙපේශය වඩාත් පහොඳ පව්. නියතව අල්ලාහ් 

පහොඳින් සවන්පදන්නා පලසද,  ලන්නා පලසද 

සිටියි. 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 16:90 නියතව අල්ලාහ් යුක්තිය( 

ස්ථාපිත කිරීම පකපරහිද), උෙකාර කිරීම, පමන්ම 

සමීෙ නෑදෑයන්ට (දාන මානයන්) දීම පකපරහිද 

ඔ ලාට අණ කරයි. තවද ඔහු ෙහත් වදන්, පිළිකුල් 

සහගත පේවල්, පමන්ම සීමාව ඉක්මවීම පකපරහිද 

වලක්වයි. නුඹලා උෙපදස් ලැබීම පිණිස අනුශාසනා 

කරයි.  
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14. ඉස්ලාම් අයිතිවාසිකම් සුරකියි. 

- පසසු අය පකපරහි තිප න 

අයිතිවාසිකම්. 
 

ආදරය, ස්මන්හය, මෘදු භාවය, හා මසසු 

අයට ගරු කිරීම මත සමාජ යුතුකම් හා 

වගකීම් මගොඩනැංවිය යුතු බව ඉස්ලාම් දහම 

අප හට උගන්වයි. එමමන්ම සමාජය හා 

සම්බන්ධ් කරන සෑම යුතුකමක්, වගකීමක් 

පිළිබඳවම  ප්රමිතීන් මමන්ම පාලනයන් 

ඉස්ලාම් දහම තුල ඇති කර තිමබ්. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 58:11 විශ්වාස කළවුනි! 

'සභාවන්හි ඉඩ ල ා පදන්නැ' යි නුඹලාට ෙවසනු 

ලැබුපව් නම් නුඹලා ඉඩ ල ා පදන්න. අල්ලාහ් 

නුඹලාට ඉඩ ල ා පදන්පන්ය. නුඹලා, නැගී සිටින්නැ' 

යි ෙවසනු ලැබුපව් නම් එවිගසම නැගී සිටින්න. 

නුඹලාපගන් කවරහු විශ්වාස කර, දැනුමද පදනු 

ලැ  ඇත්පතෝද ඔවුනට අල්ලාහ් තරාතිරම් උසස් 

කරන්පන්ය. තවද, අල්ලාහ් නුඹලා කරන පේ ගැන 

පහොඳින් දන්නාය. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 4:19 විශ්වාස කළවුනි! ස්ත්රීන්ව 

 ලහත්කාරපයන් අයිති කරගැතිමට නුඹලාට 

අනුමැතිය පනොමැත. ඔවුන් රසිේධිපේ යම් 
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නින්දාසහගත ක්රියාවක් කපද නම් හැර ඔවුනට 

නුඹලා දුන් දෑයින් සමහරක් ෙැහැර ගැතිම සඳහා 

ඔවුනට හිිංසා පනොකරන්න. ඔවුන් සමඟ 

පහොඳාකාරව ජීවත්වන්න. නුඹලා ඔවුන්ව අප්රිය 

කළද (ඉවසා ගන්න.) මන්ද, නුඹලා යමක් අප්රිය 

කළද, අල්ලාහ් එහි අධික යහෙත තැබීමට පිළිවන. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 4:36 නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් 

කරන්න. ඔහුට කිසිවක් සම පනොකරන්න. තවද 

පදමාපියන්, සමීෙ නෑයන් වන අසල් වැසියන්, 

නෑයන් පනොවන අසල් වැසියන්, සමීෙපයහි සිටින 

යහළුවන්, මගීන්, නුඹලාපේ වහලුන් යනාදීන් සමඟ 

පහොඳාකාරව ක්රියා කරන්න. නියතව අල්ලාහ් 

අහිංකාරකම පෙන්වා, උඩඟුවන්නන්ට ප්රිය 

පනොකරන්පන්ය. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 24:27 විශ්වාස කළවුනි! 
නුඹලාපේ නිපවස් පනොවන කවර නිපවස්වලට වූවද 

නුඹලා අනුමැතිය පනොඉල්වාද, එහි සිටින්නන්ට 

සලාමය පනොෙවසාද ඇතුළු පනොවිය යුතුයි. නුඹලා 

උෙපදස් ලැබීමට පමයම නුඹලාට පේෂ්ා පව්. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 24:28 නුඹලා එහිදී කිසිපවකුව 

පනොදුටුපව් නම්, නුඹලාට අනුමැතිය ල ා පදන 

පතක් නුඹලා එහි ඇතුළු පනොවිය යුතුය. නුඹලා 

උෙපදස් ලැබීමට පමයම නුඹලාට පේෂ්ා පව්. 
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ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 49:6 විශ්වාස කළවුනි! 

ෙව්කාරපයක් නුඹලා හමවට යම් පුවතක් පගන 

ආපව් නම්, ෙැහැදිලිතාවය ල ා ගන්න. (මක්නිසාද 

යත්) නුඹලා පනොදන්නා පහ්තුපවන් සමූහයකට 

නපුරක් කරන්පනහුය. එනිසා නුඹලා කළ පදය 

පවනුපවන් නුඹලා පශෝකයට ෙත්වූවන් පලස 

වන්පනහුය.  

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 49:9 විශ්වාසවන්තයින්පගන් 
පදපිරිසක් තමන් අතර රණ්ඩු කරගත්පත් නම්, 

ඔවුනතර සුහදතාවයක් ඇති කරන්න. ඔවුන්පගන් 

පිරිසක් අපනක් පිරිස පකපරහි සීමාව ඉක්මවා 

ක්රියා කපද නම්, අල්ලාහ්පේ අණ කරා හැපරන 

පතක් සටන් වදින්න. ඔවුන් (කීකරු වී) ෙැමිණිපේ 

නම් ඔවුනතර යුක්තිය මගින් සුහදතාවය ඇති 

කරන්න. තවද, යුක්තිගරුකව ක්රියා කරන්න. 

නියතව අල්ලාහ් තිතිය ඉටුකරන්නන්ට ප්රිය කරයි. 
 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 49:10 විශ්වාසවන්තයින් සියලු 

පදනාම සපහෝදරයින්මය! එපහයින්, නුඹලාපේ 

සපහෝදරයින් පදපදපනකු අතර සුහදතාවය ඇති 

කරන්න. නුඹලා ආශිංසණය ල නු පිණිස අල්ලාහ්ට 

බියවී ක්රියා කරන්න.  
 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 49:11 විශ්වාස කළවුනි! 
කණ්ඩායමක් තවත් කණ්ඩායමක් සමච්චල් 

පනොකළ යුතුය. පමොවුන්ට වඩා  ඔවුන් පේෂ්ායින් 

විය හැකිය. කවර ස්ත්රීයක් වූවද තවත් ස්ත්රීයක්ව 
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(සමච්චල් පනොකරන්න.) පමොවුනට වඩා ඔවුන් 

පේෂ්ා විය හැකිය. නුඹලා, නුඹලා අතර පදොස් 

ෙැවරීම් පනොකරන්න. තවද, විකට නම් වලින් 

පනොඅඬගසන්න. විශ්වාස කළ ෙසු නපුරු නම් 

තැබීම වඩාත් නපුරක් පව්. කවරහු (පම්වායින්) 

පනොමිඳුපනෝද ඔවුන් අෙරාධකාරයින්ය.  
 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 49:12 විශ්වාස කළවුනි! සිතුවිලි 
අතරින් ප ොපහෝ පදයින් වැලකී සිටින්න. නියතව 

සිතුවිලි අතරින් සමහර ඒවා ොෙ පව්. තවද, නුඹලා 

රහසිගතව ෙරීක්ෂා පනොකරන්න. තවද, 

නුඹලාපගන් සමහරු තවත් සමහරුන් ගැන 

පක්ලාම් කීම් පනොකළ යුතුය. නුඹලාපගන් කවපරක් 

පහෝ තම මළ සපහෝදරයාපේ මාිංශය අනුභව 

කිරීමට ප්රිය කරන්පන්ද? නුඹලා එය පිළිකුල් 

කරන්පනහුය. තවද, අල්ලාහ්ට බියවී ක්රියා කරන්න. 

නියතව අල්ලාහ් අධිකව සමා කරන්නාය; අසම 

දයාවන්තයාය.  

 

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රලි) තුමන් වාර්තා 

කරයි. නබි තුමාණන් පැවසූහ : ((තමා 

ප්රියකරන මදය තම සමහෝදරයාට 

පිළිගන්වනමතක් ඔබලාමගන් කිසිමවකු 

(නියම) විශ්වසවන්තමයකු වන්මන් නැත.)) 

මූලාශ්ර ග්රන්ථය: බුහාරි සහ මුස්ලිම් 
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- පදමව්පියන් හට හිමිපවන සුවිපශ්ෂී 

ස්ථානය.   
 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 17: 23 – 24 

23. නුඹපේ 'රබ්' තමාට හැර (පවන කිසිපවකුටත්) 

නුඹලා නැමදුම් පනොකළ යුතු යැයිද, පදමාපියන්ට 

යහකම් කරන පලසද, පදමාපියන්ට යහකම් කරන 

පලසටද අණ කර ඇත්පත්ය. එම පදපදනාපගන් 

පකපනක් පහෝ නැතිනම් එම පදපදනාම පහෝ නුඹ 

හමපවහි මහලු  වට ෙත්වූපේ නම්, ඔවුන් පදස 

 ලා, 'උෆ්' (චි) යැයි ෙැවසීම පහෝ එම පදපදනාවම 

එළවීම පහෝ පනොකළ යුතුය. එම පදපදනාටම 

යහෙත් වදනම ෙවසන්න!  24. නුඹ එම පදපදනා 

පවනුපවන් කරුණාව සමඟ නිහතමාති  ව නැමති 

පියාෙත ෙහත් කරන්න! 'මාපේ 'රබ්'!  ාලවිපේ සිටි 

කල එම පදපදනාම මාව රැක  ලාගත්තා පස් එම 

පදපදනාටම නුඹ කරුණාව ෙහළ කරනු මැනවි'යි 

ෙවසන්න. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 46:15 මිනිසා තමාපේ 
පදමාපියන්ට උෙකාර කළ යුතු යි, අපි උෙපදස් 

දුනිම. ඔහුපේ මව ඔහුව දුෂ්කරතාවපයන්ම 

දරාපගන, ඔහුව අෙහසුපවන් රසූතත කළාය. ඔහුව 

(ගර්භාෂපයහි) දැරීම හා ඔහුට කිරි වැරීම මාස 

තිහක් පව්. ඔහු තම තරුණ  වට පූර්ණව පිවිස, 

සතලිස් වියට ෙැමිපණන කල, 'මාපේ 'රබ්'! නුඹ මට 

හා මාපේ පදමාපියන්ට කළ අනුග්රහවලට මා තුති 

කිරීම පිණිසද, නුඹ තෘේතිමත් වන යහකම් මා 
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කිරීම පිණිසද මට ආශිංසණ  ෙහළ කරනු මැනවි! 

මට මාපේ පෙළෙත රකෘතිමත් කර පදනු මැනවි! 

නියතව මම නුඹපගන් සමාව අයැද හැරුපණමි. 

නියතව මා මලුමනින්ම යටත් වූ පකපනකු වූපයමි යි 

(රර්ථනා කර) ෙවසන්පන්ය. 

 

- ඳාතීන්පේ අයිතිවාසිකම්. 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 17:26 තවද, සමීෙ නෑයන්, 

දුේෙතුන්, මගීන් යනාදින්පේ අයිතීන් ල ා පදන්න! 

නුඹ නාස්ති පනොකරන්න. 

 
නබි මිත්ර අබූ හුලරරා (රලි) තුමන් වාර්තා 

කරයි: නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් : ((අල්ලාහ් 

මත දිවුරා ෙවසමි ඔවුහු විශ්වාස 

පනොකපළෝය, ඔවුහු විශ්වාස 

පනොකපළෝය, ඔවුහු විශ්වාස 

පනොකපළෝය.)) යැයි වරක් පැවසුවා. එවිට 

ධ්ර්ම දූතයාණන් : ඔවුහු කේරුන්ද යයි, 

රැස්ව සිටි මිත්ර සහාබාවරුන් විමසූ විට ((තම 

අසල්වැසියා තමාමේ හිංසා පීඩාවන්මගන් 

ආරක් ාව මනොලබන පුද්ගලයා මේ.)) 

යනුමවන් පැවසූහ.  මූලාශ්ර ග්රන්ථය : බුහාරි 

මුස්ලිම් (මුත්තෆකුන් අලලහි) 
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නබි මිත්ර ජාබිර් (රලි) තුමන් වාර්තා කරයි: 

නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් පැවසුවා : 

((අසල්වැසිමයකු හට තම සමහොදර 

අසල්වැසියා මවනුමවන් මැදිහත් වීමට වැඩි 

අයිතියක් ඇත. තම සමහෝදර අසල්වැසියා 

මනොසිටියත්, ඔවුන් මදමදනා භාවිතා 

කරන්මන් එකම මාර්ගයක් නම්, (එම අයිතිය 

ඔහුට තිමබ්). මූලාශ්ර ග්රන්ථය : මුස්නද් අහමද් 
 
නබි මිත්ර අබූ ස(z)ර් (රලි) තුමන් වාර්තා 

කරයි: නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් පැවසුවා : 

අබූ ස(z)ර්! ඔබ යම් වයංජනයක් (මහොද්දක්) 

හැදුමේ නම් එයට මඳක් ජලය වැඩිමකොට එය 

ඔමබ් අසල්වැසියාටත් ලබා මදන්න. මූලාශ්ර 

ග්රන්ථය : මුස්ලිම් 

 

නබි මිත්ර ඉබ්නු අබ්බාස් (රලි) තුමන් වාර්තා 

කරයි: ((කවමරකුට ඉඩමක් තිබී ඔහු එය 

විකිණීමට තීරණය කරයි නම් ප්රථමමයන් 

එය තම අසල්වැසියාට (විකිණීම සඳහා) 

ඉදිරිපත් කරත්වා.)) මූලාශ්ර ග්රන්ථය : සුනන් 

ඉබ්නු මාජා 
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- අනාථ දරුවන්පේ අයිතිවාසිකම්. 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 93:9 එපහයින්, නුඹ අනාථ 

දරුවන්ට අරසන්නතාවය පනොපෙන්විය යුතුයි. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 2:220 පමපලොවටද එපලොවටද 
එල ල ා පදන පේ ගැන (පමපස් ෙැහැදිලි කරයි.) 

තවද, අනාථ දරුවන් ගැනද නුඹපගන් විමසති. 

ඔවුනට නියමිත රකෘතිමත් කිරීම් සිදුකිරීම 

පහොඳය! නුඹලා ඔවුන් සමඟ එක් වී ජීවත් වන්පන් 

නම් (ඔවුන්) නුඹලාපේ සපහෝදරයින් පව්. තවද, 

රකෘතිමත් කරන්නාපගන්, කලහ ඇති කරන්නාව 

අල්ලාහ් පහොඳින් දනියි. අල්ලාහ් සිතා සිටිපේ නම් 

නුඹලාට දුෂ්කරතාව ඇති කර තිප න්පන්ය. 

නියතව අල්ලාහ් සියල්ල අභිභවූ පකනාද අධික 

ඥානවන්තයාද වන්පන්ය. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 4:8  (පේෙළ) ප දාදීපම් දී 
(උරුමකරුවන් පනොවන) නෑයන්, අනාථයින්, 

දුේෙතුන් යනාදීන් ෙැමිණිපේ නම් එයින් ඔවුනටද 

(ස්වල්ෙයක්) පදන්න. තවද ඔවුනට ප්රිය වදන්ම 

ෙවසන්න. 

 

- සතා සිව්ොවුන්පේ අයිතිවාසිකම්. 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 6:38 පෙොපළොපවහි ඇති ජීවීන්ද, 

තම පිහාටු පජෝඩුවලින් ඉඟිපලන ෙක්ෂීන්ද, නුඹලා 

වැනි සමූහයන්ය! (ආරක්ෂා කරනු ලැබූ) සටහන් 



  
 

87 
 

පල්ඛණපයහි අෙ කිසිවක් අත් හැර දැම්පම් නැත. 

ෙසුව ඔවුහු තමන්පේ 'රබ්' පවත එක්රැස් කරවනු 

ල න්පනෝය. 

 
නබි මිත්ර අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් (රලි) තුමන් 

වාර්තා කරයි: නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් 

පැවසුවා :((පූමසකු මහ්තුමවන් කාන්තාවක් 

මේදනාවට ලක්කරනු ලැබීය. ඇය මිය යාම 

දක්වා (එම පූසාව) සිරකර තැබුවාය. ඒ 

මහ්තුමවන් ඇය අපායට පිවිසීය. ඇය එම 

පූසාව සිරකර තැබූ පසු, (එම පූසාට) ආහාර 

සැපයුමේද නැත, එමමන්ම ඇය ජලය ලබා 

දුන්මන්ද නැත. එමමන්ම ඇය එම පූසාව 

මපොමළොමේ ආහාර මසොයා අනුභව කිරීමට 

සැලැස්වූමේද නැත)) මූලාශ්ර ග්රන්ථය : බුහාරි 

මුස්ලිම් (මුත්තෆකුන් අලලහි) 
 
නබි මිත්ර අබූ හුලරරා රලි තුමන් (රලි) 

තුමන් වාර්තා කරයි: නබි මුහම්මද් (සල්) 

තුමන් පැවසුවා : ((පුද්ගලමයකු (දැඩි) පිපාසය 

නිසා පස් කන සුනඛ්මයකු දුටුමේය. ඔහු තම 

සපත්තුවක් රැමගන එය පුරවා වතුර 

මගනවිත් එම සුනඛ්යාමේ පිපාසය 
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සංසිදුවිය. ඉන් පසු ඔහු අල්ලාහ් මවත 

ප්රර්ථනා කමේය. එවිට අල්ලාහ් ඔහුව 

ස්වර්ගයට පිවිමසන්නට සැලස්වීය)) මූලාශ්ර 

ග්රන්ථ : බුහාරි සහ මුස්ලිම් 
 
නබි මිත්ර අබූ යඃලා (රලි) තුමන් වාර්තා කරයි: 

නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් පැවසුවා : 

((නියතව අල්ලාහ් සෑම මදයකම "ඉහ්සානය" 

(ප්රවීණතාවය, පරිපූර්ණත්වය) නියම කර 

තිමබ්, එම නිසා ඔබ සත්වමයකු ඝාතනය 

කමේ නම් යහපත් ක්රම අනුගමනය කරන්න, 

බිලි දුන්මන් නම් යහපත් ආකාරයට බිලි 

මදන්න, ඔහු තම පිහිය මුවහත් කර 

ගනිත්වා! (තමා විසින් කපන) තම සත්වයා 

සැහැල්ලු කරත්වා)) මූලාශ්ර ග්රන්ථය : මුස්ලිම් 
(14) 

 

------------------------------------------------------ 
 
14 මස් මාංශ යනු (පුද්ගලමයකුට) මප්රෝටීන් ලබාගත හැකි මූලික මඟකි. 

මිනිසා සතුව පැතලි හා උල් වූ දත් පිහිටා තිමබ්. මමම දත් වර්ග මදකම 

මස් ඉරීමට සහ හැපීමට උපකාරී මලස ආකෘතිකරණය වී තිමබ්. 

එමමන්ම අල්ලාහ් මිනිසාට මස් මාංශ මමන්ම ශාක හැපීමට හැකි 

ආකාරමේ දත් නිර්මාණය කර තිමබ්. එමමන්ම ආහාර ජීර්ණ පද්ධ්තියද 

ඊට සරිලන ආකාරයට සකස් මකොට, ශාක මකොටස් මමන්ම සහ සත්ව 

මාංශ දිරවන ආකාරයට හැඩගස්වා තිමබ්. 
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15. ඉස්ලාම් දහම සමකාලීන ගැටළු 

විසඳයි. 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 7:56 පෙොපළොපවහි රකෘතිමත් 

 ව ඇති වූ ෙසු නුඹලා එහි කලහ ඇති 

පනොකරන්න. බිපයන් යුතුවද ආශාපවන්ද ඔහුව 

අඬගසන්න. නියතව අල්ලාහ්පේ කරුණාව, 

යහකම් කරන්නන්ට සමීෙව ඇත්පත්ය.  

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 30:41 මිනිසුන්පේ අත් උෙයා 
ගත් පේ පහ්තුපවන් පගොඩබිපමහිද මහුපදහිද 

කලහ ඇති වී තිපබ්. ඔවුන් (ොෙපයන්) ආෙසු හැරීම 

පිණිස (පම් අන්දමට පසෝදිසි කරයි.) 

 

16. යුද සිරකරුවන්පේ අයිතිවාසිකම් 

සුරැකීම පිලි ඳ නයායන් පහ්තුපවන් 

ඉස්ලාම් දහම ඉහල ස්ථානයක වැජපේ. 

මුහම්මද් (සල්) තුමන් තම අනුගාමිකයන් 

හට යුද සිරකරුවන් සමඟ යහපත් මලස 

කටයුතු කරන මමන් අණ කමේය. තමන්ට 

මපර ඔවුන්ට අහාරපාන මමන් ඇඳුම් පැළඳුම් 

ලබා මදන මමන් අණ කමේය. 
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ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 76:8 – 9 

8. තවද ඔවුහු, ප්රියකරන ආහාරය (අල්ලාහ් 

පවනුපවන්) දුේෙතාටද, අනාථ දරුවාටද, 

සිරකරුවාටද ල ා පදන්පනෝය.  

9 අපි නුඹලාට අල්ලාහ්පේ (කීර්තිමත්) මහුණ 

උපදසා ආහාර ල ාපදම. අපි නුඹලාපගන් කවර 

කුලියක් පහෝ තුති කිරීමක් පහෝ අපේක්ෂා 

පනොකපළම (යිද,) 

  
(යුදමය අවස්ථාවන් වල) තමන් මවත භාර වූ 

සතුරන් මවත කරුණාව දක්වන මමන් 

ඉස්ලාම් දහම මුස්ලිම්වරුන් හට අණ කරයි. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 9:6 සම කරන්නන්පගන් 
කවපරක් පහෝ නුඹපගන් අභය ෙැතුපව් නම්, ඔහු 

අල්ලාහ්පේ වදනට සවන්පදන පතක් ඔහුට අභය 

ල ා පදන්න. ෙසුව ඔහු ආරක්ෂාකාරී වන 

ස්ථානපයහි ඔහුව භාරපදන්න. නියතව ඔවුන් 

පනොදත් සමූහයා පලස සිටීම පමයට පහ්තුවය.  

 
යුධ්මය අවස්ථාවන් වල ස්ත්රීන්, දරුවන්, 

ආබාධිතයන්, මරෝගීන්, ආගමික නායකයන්, 

මමන්ම මහලු අය,  ඝාතනය කිරීමමන් 



  
 

91 
 

වැලැක්වීම. මක් නිසාදයත් ඔවුන් (සතුරු 

මස්නාවක) සටන්කරුවන් මනොමේ. 

17. ඉස්ලාම් දහපමහි ක්රමවත් මූලය 

ෙේධතිය ආර්ථිකපයහි ස්ථාවර භාවය 

ඇති කිරීමට මඟ ොදයි.  

 

මදල් පිළි ඳ සිංකල්ෙය නම් එය 

වයාොර සඳහා, භාණ්ඩ හුවමාරුව 

සඳහා, පස්වාවන් සැෙයීම සඳහා, 

පගොඩනැඟිලි සහ සිංවර්ධන කටයුතු 

සඳහා (අවශය පවන සාධකයකි). මදල් 

ඉෙයීම සඳහා මදල් ණයට ල ා දුන්පන් 

නම්, අෙ මූලික අවශයතාවයක් සඳහා 

මදල් පයදවූ  වයි එයින් කියපවන්පන්. 

භාණ්ඩ හුවමාරුව පවනුපවන් සහ 

සිංවර්ධන කටයුතු පවනුපවන් වූ 

විකල්ෙයක් පලසින් අෙ මදල් භාවිතා 

කරන්පන් මදල් වල රධානතම 

ෙරමාර්ථය පලසයි. 
 

නියත වශමයන්ම ණය මුදල් මකමරහි 

අනිවාර්ය කරනු ලබන මපොලිය ණයකරුවන් 
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හට ලබා මදනු ලබන්මන් (මපොලිය යනු) ගත් 

ණය පියවීම සඳහා මකමරනි දිරිගැන්වීමකි, 

එම මපොලී කිසිම ආකාරයකින් පාඩුවක් 

මනොමේ යයි පවසමින්ය. නමුත් වසර 

කීපයක් මගවී යාමත් එකපිට එක 

මගොඩගැමසන එම මපොළිය දුප්පතුන් 

මපොමහොසතුන් අතර පැහැදිලි පරතරයක් 

මපන්නුම් කරයි. අවසන් දශක කීපයක් තුල 

රාජය සහ පුද්ගලික ආයතනද මමයට විශාල 

මලස සම්බන්ද වී ඇත. සමහර රටවල 

ආර්ථික ක්රමමේ බිඳ වැටීම් උදාහරණ 

ගණනාවක් අප දැක ඇත්මතමු. නියත 

වශමයන්ම අන් කිසිම අපරාධ්යකට කළ 

මනොහැකි අති දැවැන්ත (සමාජ) දු ණ 

පහසුමවන්ම මපොලිය විසින් පතුරුවා හරිනු 

ලබයි. (15) 
 
------------------------------------------------------ 

15. ක්රිස්තියානි දහමට අනූව පෙොලිය යනු පහළාදැකිය යුතු 

පදයක්  ව පතෝමස් ඇක්වයිනාස් (කිතුනු දහම හැදෑරු 

විේවපතක්) ෙවසනවා. පදවන සියවපසහි (කිතුණු බ) ආගමික 

නායකයන්පේ (එකමතුව) තම අනුගාමිකයන් හට පෙොලිය 

තහනම් කිරීපමන් අනතුරුව පෙොලිපයහි පලෞකීය පමන්ම 

ධාර්මික ෙැතිකඩ පිලි ඳ සැලකිල්ලට ගත්  කිතුණු බ සභාව විසින් 

පෙොලිය තහනම් කරන ලදී. පතෝමස් ඇක්වයිනාස්පේ මතයට 

අනූව පෙොලිය තහනම් කිරීමට පහ්තු වූ කරුණු බ කාරණා අතුරින්, 
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ණය ල ා දුන් තැනැත්තා විසින් කල් ල ාදීම පවනුපවන් අය 

කරනු ල න  පෙොලිය කිසිම විටක සාධාරණ එකක් පනොපව්. 

මක්නිසාද යත් අය කරනු ල න එම පෙොලිය අය කරනු ල න්පන් 

කාලයට සාපේක්ෂවයි, එපමන්ම ඔවුහු එය දකින්පන් වයාොරික 

ගනු පදනුවක් පලසයි. නමත් ඈත අතීතපේ දාර්ශනියපකකු වූ 

ඇරිස්පටෝටල් විශ්වාස කපද මදල් යනු හුවමාරුව සඳහා පවන 

විකල්ෙයක් මිස එමඟින් මදල් ඉෙයීම පනොපව්, යනුපවන්ය. 

එපමන්ම එය සමාජය තුල ධනවතුන් දුේෙතුන් අතර සුලභව 

භාවිතා කරනු ලැබූවත් පෙොලිය පිලි ඳ ේපල්පටෝපේ මතය වූපේ 

එය සූතරාකෑමක් පලසයි. ග්රීකයින්පේ කාලපේ පෙොලිය රජකපදය. 

එකල ණයකරු විසින් ගනු ලැබූ ණය පියවීමට පනොහැකි 

වුවපහොත් ණය ල ා දුන් තැනැත්තා ඔහුව කඩවීදියට 

පගනපගොස් විකුණා දැමීමට කටයුතු කපදය. පරෝමානුවන් 

අතරත් එහි විශාල පවනසක් පනොතිබුණි. පමම කරුණු බ කාරනා 

පිලි ඳ පිරික්සීපම් දී, පෙොලිය තහනම් පදයක්  වට ෙත් කරන 

ලේපේ දහම් නිසාම පනොපව් යයි විපශ්ෂපයන් සඳහන් කල යුතුයි. 

ක්රිස්තියානි දහපම් සම්රාේතියට රථම සියවස් තුනකට පෙර 

සිටම පමම පෙොලිය තහනම් පදයක්  වට ෙත්වී තිබුණි. එපමන්ම 

ඉන්ජීල් (පනොපහොත්  යි ලපයහි පමන්ම) ඊට කලින් ෙහල 

කරනු ලැබූ තව්රාත් තුලද පමම පෙොලිය තහනම් කරනු ලැබූ 

පදයකි.  

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 3.130 විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා 
රගුණණපයන් අධික වන පෙොලිය අනුභව 

පනොකරන්න. නුඹලා ජය ලැබීම පිණිස අල්ලාහ්ට 

බිය වී ක්රියා කරන්න.  

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 30.39 මිනිසුන්පේ සම්ෙත් සමඟ 

(නුඹලාපේ සම්ෙත) අධික වීම පිණිස නුඹලා 

පෙොලියට දුන්පන් නම් (එය) අල්ලාහ් ඉදිරිපේ 

වර්ධනය පනොපව්. (එනමත්) අල්ලාහ්පේ (කීර්තිමත්) 

මහුණ අපේක්ෂා කර, නුඹලා (z)සකාතය දුන්පන් 
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නම් එවැන්නන් කීෙ වතාවකින් අධික 

කරගත්තවුන් වන්පනෝය. 

18. ඉස්ලාම් දහම ධනය පමන්ම 

නිපරෝගීභාවය සුරකියි. 

 

නියතව අල්ලාහ් තම මැවීම් මවත දක්වන 

කරුණාව මමන්ම මෘදුවන් භාවය මත සෑම 

(වර්ගමේම ගුණ) යහපත් ආහාරයක්ම 

අනුභව කිරීම සඳහා අප හට අනුමැතිය ලබා 

දී ඇත. එමමන්ම සෑම අහිතකර 

ආහාරයක්ම අනුභවමයන් වලක්වාලනු ලැබ 

ඇත්මතමු. 
 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන්  7.157  ඔවුහුම (සාක්ෂරතා දැනුම 

නැති එනම්) උම්මි නබි වන පමම දූතයාව 

පිළිෙදින්පනෝය. ඔහු සම් න්ධව ලියවා තිප න පේ, 

තමන් හමපවහි ඇති තව්රාතපයහිද ඉන්ජීලපයහිද 

දැකගන්පනෝය. ඔහු ඔවුනට යහෙත අණ කර, 

අයහෙපතන් ඔවුන්ව වළක්වන්පන්ය. තවද, 

ඔවුන්පේ ඉසුලුමද, ඔවුන් මත තිබූ විලිංගුණද 

ඔවුන්පගන් ඉවත් කරන්පන්ය. කවරහු ඔහුව 

විශ්වාස කර, ඔහුව පගෞරවයට ෙත් කර, ඔහුට 

උදවුද කර, ඔහුට ෙහළ කර ඇති (කුර්ආනය 

නමැති) ආපලෝකයද පිළිෙදිත්ද ඔවුන්ම 

ජයග්රාහකයින්ය.  (16) 
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ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන්  2.219  (ඕ:නබි!) සුරාව හා, සූතදුව 

ගැන ඔවුහු නුඹලාපගන් අසති. 'ඒ පදපකහිම 

මහත්වු හානියක්ද, මිනිසුන්ට (සමහර) රපයෝජනද 

ඇත. නමත් ඒ පදපකහි රපයෝජනයට වඩා ඒ 

පදපකහි හානිය අධික පව්' යැයි ෙවසන්න! තවද, 

තමන් කුමක් වියදම් කළ යුතුදැයිද නුඹපගන් අසති. 

'(අවශයතාවට හැර) ඉතිරිව ඇති පදය 'යි ෙවසන්න! 

නුඹලා සිතා  ැලීම පිණිස අල්ලාහ් නුඹලාට පමපස් 

වැකි ෙැහැදිලි කරයි. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන්  5.90 විශ්වාස කළවුනි ! මත් ෙැන් 

(බීම)ද, සූතදු පසල්ලමද, (නැමදුම් කිරීම සඳහා) 

සිටවනු ලැබූ ඒවාද, නිමිති  ලන ඊතලද පිළිකුල් 

කළ යුතු ෂෂතාන්පේ ක්රියාවල ඇති ඒවාය. 

එපහයින්, නුඹලා ජය ලැබීම පිණිස ඒවායින් වැලකී 

සිටින්න. (17) 
 
------------------------------------------------------ 

16. ඌරා අපිරිසිදු සපතකි. එහි මාිංශය මිනිසාට හානිකරයි. එය 

අෙවිත්රපයහි ජීවත්පවයි. ස්වාභාවිකවම මිනිසා එයට ලිංවීම, 

ස්ෙර්ශ කිරීම ෙවා පිළිකුල් කරයි. එපමන්ම එය අනුභව කරන 

පුේගලයා සම ර පනොවන පකපනකකු පනොපව් යන්නට එයම 

කදිම සාධකයකි. ඌරා පිලි ඳ නවීන විදයාව තුලින් කරුණු බ 

ගණනාවක් තහවුරු පකොට තිපබ්. ඒ අතරින් ඌරු මස් අධි 

පම්දය සහිත  වත්, පසසු ආහාර වල අන්තර්ගත පවන පම්ද සහ 

අම්ල සමඟ සසදන කළ ඉහළ ඝනත්වපයන් යුතු පම්ද සහ අම්ල 

රමාණයක්ද එහි අන්තර්ඝතයි. මහා  ඩවැපල්, ගුණද මාර්පේ සහ 

පුරස්ථි ග්රන්ථිපේ පිළිකා ඇති වීමට දායක පවයි. එහි රුධිරය 

තර ාරුවට පමන්ම රතිකාර කිරීමට අෙහසු ඒ ආශ්රිත පරෝග 

ගණනාවකට මඟොදයි.  
 
17. ඇල්පකොපහොල් භාවිතය පහ්තුපවන් පුේගලපයකුට සිංපව්දී 

භාවය නැතිවී යනු ඇත. එපමන්ම එය මිනිසාපේ හැසිරීම 
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අසාමානය කරයි. ඔහුපේ දුර්ගුණණාිංගයන් ඔහුට අපන්ක සතුරන් 

බිහි කරයි. තම නිවැසියන් පමන්ම තම මිතුරන්ව ෙවා ඝාතනය 

කිරීමට පහ්තු කාරණා පවයි. සූතදුවද එහි නිරත වන්නන් අතර 

සතුරුකම් ඇති වීමට පහ්තු කාරණා පවනු ඇත. 
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19. ඉස්ලාම් දහම කාන්තා 

අයිතිවාසිකම් සුරැකීපමහි එක්සත් 

ජාතීන්පේ සිංවිධානය අභි වයි. 

 

හුඟක් මදමනකු මනොදන්නා කරුණක් නම් 

මුස්ලිම් කාන්තාවක් ඇය තමාට ඉස්ලාම් 

දහම තුල හිමිමවන වරප්රසාද අත්හැර 

එක්සත් ජාතීන්මේ සංගමමයන් තමාමේ 

අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටින විට ඇයට අත් 

වන්මන් පාඩුවකි. මන්දයත් ඉස්ලාම් දහම 

තුල ඇය වැඩි වරප්රසාද ලබමින් ජීවත් 

වන්නීය. 

 

ඉස්ලාම් දහමට මපර කාන්තාව මවමළඳ 

භාේඩයක් මලස සලකනු ලැබීය. ඇය 

මවමළඳ භාේඩයක් මලස ප්රදර්ශනය 

මකරුණි, නැත්නම් ඇයමේ අනුමැතියකින් 

මතොරව, ඇයමේ  හැඟීම්ද මනොසලකමින් 

කැමති මකමනකුට ඇයව විවාහය සඳහා 

කැඳවාමගන යා හැකිව තිබුණි. 

පිරිමියා මමන් සම අයිතිවාසිකම් තමන්ටද 

තහවුරු කරන මලස ඉල්ලමින් මමම කාල 
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වකවානුමේ කාන්තාවන් දැඩි පරිශ්රමයක් 

දරයි. නමුත් නිදර්ශනය කවමර්දයත් තමාට 

හිමි විශිෂ්ඨ මමන්ම සුවිමශ්ෂී ස්ථානය ඇය 

එමඟින් අහිමි කරගන්නා බවයි. 

 

අල්ලාහ් ඇයව සුවිමශ්ෂී කාර්යයන් සඳහා 

නිර්මාණය කමේය. ඒ අතරින් දරු ප්රසූතිය, 

ස්වභාවික මේ කිරි දීම, දරුවන් බලාගැනීම, 

වැනි තවත් මබොමහෝ සුවිමශ්ෂී කර්තවයන් ඒ 

අතර මේ. 

  

සකල මලොව පරිපාලනය කරන්නා වූ අල්ලාහ් 

ඉදිරිමේ අනිවාර්ය වන්දනාවන් ඉටුකිරීම 

පිලිබඳ පිරිමින් හා කාන්තාවන් එක සමාන 

අය මලස සලකනු ලබයි. ඔවුන්මගන් 

අමප්ක් ා කරනු ලබන්මන් වන්දනාවන් නිසි 

මලස ඉටු කල යුතුයි යන්නයි. උදාහරණ 

මලස, සලාතය, සකාතය, මක්කාව මවත 

මගොස් හේ වන්දනාව ඉටු කිරීම සඳහන් කල 

හැක. 
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නියතව ඉස්ලාම් දහම ඉපැරණි අරාබි 

සංස්කෘතීන් හා සංසන්දනය කිරීමම්දී 

කාන්තාවමේ තත්වය යහපත් එකක් බවට 

පත් මකොට තිමබ්. ඒ අතරින් ගැහැණු දරුවන් 

පණපිටින් වැළලීම තහනම් කමේය. 

කාන්තාවට ස්වාධීන මපෞරු ත්වයක් ලබා 

දුන්මන්ය. ගිවිසුම්ගත කරුණු මත පදනම් 

කරුණු ක්රමානුකූල එකක් බවට පත් කමේය. 

ඒ අතරින් විවාහය මත ඇයට හිමිවිය යුතු 

(මහර් නමැති) විවාහ තෑේග පිලිබඳ වගකීම 

සුරක්ෂිත එකක් බවට පත් කමේය. මද්මපොළ 

උරුමය පිලිබඳ ඇයට හිමිවිය යුතු 

අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත එකක් බවට පත් 

කමේය. ඇයමේ මපෞද්ගලික මද්මපොළ පිලිබඳ 

අයිතිවාසිකම් සුරැකීමට කටයුතු කමේය. 

එමමන්ම තමාමේ සම්පත් 

කළමනාකාරීත්වය සඳහා නිදහස තහවුරු 

කමේය. 

 

ඉස්ලාමයට මපර කාන්තාව මද්මපොළ වලට 

උරුමකම් කීමමන් වලක්වනු ලැබුවා. 

ඉස්ලාමමේ පැමිණීමත් සමඟ ඇයටත් 
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මද්මපොළ සඳහා උරුමකම් කීමට අවස්තාව 

හිමිවිය. එපමණක් මනොව ඳාතීත්වය සහ 

මපළපත මත පිරිමියාට වඩා වැඩි මකොටසක් 

කාන්තාව හිමි කරමගන සිටී. කාන්තාවට 

අවස්ථා 30 කදී මමන්ම පිරිමියා අවස්ථා 

හතරකදීද එවැනි සුවිමශ්ෂී මකොටස් හිමි 

කරමගන සිටින්මනෝය. (18) එමමන්ම 

කාන්තාවට ඇය දික්කසාද කරනු ලබන 

අවස්ථාවන්හි, මමන්ම සැමියාමේ විමයෝමවන් 

පසු ඇයට සැමියාමේ නිවමස් රැඳී සිටිය 

හැක. එමමන්ම ඇය මමන්ම ඇයමේ දරුවන් 

ද මූලයම උපකාර කරනු ලැබීමට සුදුසුකම් 

ලබන්නිය. 

 
------------------------------------------------------ 

18. පුද්ගලමයකු පිරිමි දරුමවකු සහ ගැහැණු දරුමවකු හැර මිය ගිමේ 

නම්, එහි පිරිමි දරුවා ගැහැණු දරුවා මමන් මදගුණයක් මකොටස් 

හිමිකරගනී, මකමස් නමුත් පිරිමියා (ගැහැණු දරුවා) මමන් මනොව ඔහු 

(තම භාර්යයාවට), ඔහුමේ දරුවන්ට වියදම් කිරීමම් වගකීම ඔහු 

සතුයි.තවත් පැතිකඩකින් බලන කළ කාන්තාව තම සැමියාමේ 

පැත්මතන්ද ඇමේ දරුවන් සමග මකොටස් හිමිකර ගනී. එමමන්ම එම 

කාන්තාව හිමිකරගන්නා මකොටස් ඇයමේ මපෞද්ගලික මද්මපොළ මේ. 

ඇයමේ කැමැත්ත පරිදි එම මද්මපොළ පරිහරණය කල හැක. දැඩි 

අවශයතාවයකදී මමන්ම පීඩාකාරී තත්වයකදී ඇයට එම මද්මපොළ 

පිරිනැමිය හැක. 
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ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආනමේ කිසිම ස්ථානයක 

"හේවා" (ආදම් - අලලහිස් සලාම් තුමාමේ 

බිරිඳ) කිසිම විටක ආදම් අලලහිස් සලාම් 

තුමා විසින් සිදුකරනු ලැබූ එම වැරැද්දට 

මහ්තු වූවාය, යයි සඳහන් මනොමේ. එයට 

ප්රතිවිරුද්ධ් මලස ආදම් තුමා, එතුමාය තමන් 

විසින් සිදුකරනු ලැබූ එම වැරැද්දට 

වගකිවයුත්තා යයි අල් කුර්ආනමේ සඳහන් 

වැකිවලින් මපන්නුම් කරන සංඥාව විය. 

ආදම් - අලලහිස් සලාම් තුමා පමණි තම 

වැරැද්ද මවනුමවන් පසුතැවිලි වූමේ, අදාළ 

එම වැරැද්ද මවනුමවන් සකල මලෝ පාලක 

සතය මදවිඳුන් අල්ලාහ්මගන් පාමපොච්චාාරණ 

සඳහා වූ වදන් ලබාගත්මත්. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 2:37. ෙසුව ආදම් තම 'රබ්'පගන් 

සමහර වදන් ල ා(පගන එමගින් සමාවද ඉල්ලා) 

ගත්පත්ය. එපහයින් ඔහු ඔහුට සමා කපදය. 

අධිකව සමාකරන්නාද, අසමසම දයාවන්තයාද 

නියතව ඔහුම පව්.  

 

නබි මුහම්මද් (සල්) තුමන් පැවසූ බව නබි 

මිත්ර අබූ හුලරරා (රලි) තුමන් වාර්තා කරයි: 
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ඔබලා අතරින් විශ්වාසමේ 

පරිපූර්ණවන්තයින් වන්මන් අලංකාර 

සත්ගුණාංගමයන් මහබි තැනැත්තාය. ඔබලා 

අතරින් යහපත්ම මකනා වන්මන් තම 

බිරිඳට යහපත්ම පුද්ගලයා වන්මන්ය.  

මූලාශ්ර ග්රන්ථය : අත් තිර්මිදී (මමය හසන් 

යන කාේඩයට අයත් සම්මත හදීසයක් යැයි 

විද්වත් තිර්මිදී (රහ්) තුමාණන් පවසයි.)    

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 33.35  නියතව මස්ලිම්වරුන් 

වන පිරිමින්ටද, මස්ලිම්වරුන් වන ගැහැණු බන්ටද, 

විශ්වාසවන්තයින් වන පිරිමින්ටද, 

විශ්වාසවන්තයින් ගැහැණු බන්ටද, කීකරු පිරිමින්ටද, 

කීකරු ගැහැණු බන්ටද, සතය කථා කරන පිරිමින්ටද, 

සතය කථා කරන ගැහැණු බන්ටද, ඉවසිලිවන්තයින් 

වන පිරිමින්ටද, ඉවසිලිවන්තයින් වන ගැහැණු බන්ටද, 

සිපතහි බිය ඇති පිරිමින්ටද, සිපතහි බිය ඇති 

ගැහැණු බන්ටද, දන්පදන පිරිමින්ටද, දන්පදන 

ගැහැණු බන්ටද, උෙවාස කරන පිරිමින්ටද, උෙවාස 

කරන ගැහැණු බන්ටද, තමන්පේ ෙතිවත් රැකගන්නා 

පිරිමින්ටද, ෙතිවත රැකගන්නා ගැහැණු බන්ටද, 

අල්ලාහ් සමාවද ඉමහත් කුලියද පිළිපයළ කර ත ා 

ඇත්පත්ය.  
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ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 04.19 19.  

විශ්වාස කළවුනි! ස්ත්රීන්ව  ලහත්කාරපයන් අයිති 

කරගැතිමට නුඹලාට අනුමැතිය පනොමැත. ඔවුන් 

රසිේධිපේ යම් නින්දාසහගත ක්රියාවක් කපද නම් 

හැර ඔවුනට නුඹලා දුන් දෑයින් සමහරක් ෙැහැර 

ගැතිම සඳහා ඔවුනට හිිංසා පනොකරන්න. ඔවුන් 

සමඟ පහොඳාකාරව ජීවත්වන්න. නුඹලා ඔවුන්ව 

අප්රිය කළද (ඉවසා ගන්න.) මන්ද, නුඹලා යමක් 

අප්රිය කළද, අල්ලාහ් එහි අධික යහෙත තැබීමට 

පිළිවන. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 16.97 පිරිමිපයක් පහෝ 

ගැහැණිපයක් පහෝ විශ්වාස කළ තත්වපයහි 

යහකම් කපද නම් ඔහුට යහ ජීවනයක් ල ා 

පදන්පනම. ඔවුන් කරමින් සිටි යහකම් පවනුපවන් 

අපි ඔවුන්පේ කුලිය ඔවුනට පදන්පනම.  

  

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 2.187 උෙවාස (කාල) රාත්රිපයහි 

නුඹලාපේ බිරියන් සමඟ සිංසර්ගපේ පයදීම 

නුඹලාට අනුමත කරනු ලැ  ඇත. ඔවුන් නුඹලාට 

වස්ත්රය පලසද, නුඹලා ඔවුන්ට වස්ත්රය පලසද 

සිටිහුය. නුඹලාට නුඹලාම (රහසිගතව) පද්රෝහීම්කම් 

කරමින් සිටි  ව අල්ලාහ් පහොඳින් දනියි. එපහයින් 

නුඹලාපේ ොෙ සමාව භාරපගන නුඹලාට සමා 

කපදය. පමතැන් සිට (උෙවාස කාල රාත්රිපයහි) 

නුඹලාපේ බිරියන් සමඟ සිංසර්ගපේ පයදී අල්ලාහ් 

නුඹලාට නියම කළ පේ පසොයාගන්න. තවද ෆජ්ර් 

පව්ලාව නැමති සුදු නූල (රාත්රිය නමැති) කලු නූපලන් 

ෙැහැදිලිව පෙපනන පතක් අනුභව කරන්න; ොනය 
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කරන්න; ෙසුව රාත්රිය වන පතක් උෙවාසය 

සම්පූර්ණ කරන්න. තවද නුඹලා මස්ජිේවල (නැවතී) 

ඉුඃතිකාෆ් සිටින විට ඔවුන් සමඟ සිංසර්ගපේ 

පනොපයපදන්න. පම්වා අල්ලාහ්පේ සීමාවන් පව්. 

එපහයින්, පම්වාට සමීෙ පනොවන්න. මිනිසුන් 

(තමාට) බිය වී ක්රියා කිරීම පිණිස අල්ලාහ් තම වැකි 

ජනයාට පමපස් ෙැහැදිලි කරයි. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 30.21 නුඹලා බිරියන් හමපවහි 

සැණසීම ලැබීම පිණිස, ඔහු නුඹලාපගන්ම නුඹලා 

පවනුපවන් ඔවුන්ව මවා තිබීමද, තවද ඔහු, නුඹලා 

අතර කරුණාවද ආදරයද ඇති කර තිබීමද ඔහුපේ 

සාක්ෂීන්හි ඇති ඒවාය. නියතව පමහි කල්ෙනා 

කරන සමූහයාට ප ොපහෝ සාක්ෂීන් ඇත.  

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන්  4.127 – 128  

127. (ඕ:නබි!) ඔවුහු ස්ත්රීන්පේ විෂපයහි නුඹපගන් 

ආගමික විනිශ්චය විමසති. 'ඔවුන්පේ විෂපයහිද, 

අනාථ ස්ත්රීන්ට නියම කරනු ලැබූ පදය නුඹලා 

ඔවුන්ට පනොදී ඔවුන්ව විවාහ කර ගැතිමට ප්රිය 

කරන විෂපයහිද, දු ල කරනු ලැබූ කුඩා ළමන්පේ 

විෂපයහිද, අනාථයින්පේ විෂපයහි යුක්තිය ඉටු 

කිරීම ගැනද, පමම පුස්තකපයහි නුඹලාට කියවා 

පෙන්වනු ල න දෑහිද අල්ලාහ් නුඹලාට විනිශ්චය 

පදන්පන්යැ'යි (නබි) නුඹ ෙවසන්න! නුඹලා 

යහකම්හි කුමන පදයක් කළද නියතව අල්ලාහ් එය 

ගැන පහොඳින් දන්නා පලස සිටියි.  

 



  
 

105 
 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන්  128. ස්ත්රියක් තම ස්වාමි 

පුරුෂයා පගන් පවනස්කම් පහෝ ඉවතලීම් පිලි ඳ 

බිය වූපේ නම් එම පදපදනාම තමන් අතර 

එකඟතාවය ඇති කරගැතිපමහි ඔවුනතර වරදක් 

නැත. සුහද එකඟතාවයම වඩාත් පහොඳ පව්. 

ජීවයන් මසුරුකමට ඇතුලත් කරනු ලැ  ඇත. 

නුඹලා තයාගශීලිත්වපයන් ක්රියා කර, (අල්ලාහ්ටද) 

බිය වී ක්රියා කපද නම් නියතවශපයන්ම අල්ලාහ් 

නුඹලා කරන දෑ ගැන පහොඳින් දන්නා පව්.  
 

අල්ලාහ් පිරිමි පාර්ශවයට (තමා යටමත් 

සිටින) ගැහැණු පාර්ශවය  වියදම් කිරීම 

මකමරහි අණ කර තිමබ්. කාන්තාවකට තම 

පවුල නඩත්තු කිරීම සඳහා කිසිම ආකාරමේ 

වියදමක් දැරීමට කාන්තාවකට කිසිම 

වගකීමක් නැත. එමමන්ම ඉස්ලාම් දහම 

කාන්තාවමේ මපෞර් ත්වය මමන්ම 

අනනයතාවය සුරකියි.  

 

යුගදිවියට පිවිසීමමන් පසුව වුවද ඇයමේ 

මපළපත් නාමය දිගටම පවත්වා ගැන යාමට 

ඉස්ලාම් දහම අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 

පිළිකුමලන් වූවද ඉස්ලාම් දහම දික්කසාදය 

අනුමත එකක් බවට පත්මකොට තිමබ්. 
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විවාහය යනු අඹු සැමියා අතර එකතු කරන 

සබැඳියකි, බලවත් ගිවිසුමකි. සතුටින් ජීවත් 

වන්නට මනොහැකි මේ නම් අඹු සැමි 

මදමදනාටම එහිදී දික්කසාදමේ තීරණය 

ගැනීමට ප්රථමමයන් අලංකාර උපමදස් 

මඟින්, මැදිහත්කරුමවකු මඟින්, මමන්ම 

හදවත් සන්සුන් වීම සඳහා කිසියම් කාල 

සීමාවක් ලබා දීම තුලින් එය විසඳීම සඳහා 

උත්සාහ කලයුතුයි. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 04.35 තවද (අඹු සැමියන් වන) එම 

පදපදනා අතර පවන්වීමක් සිදුපව් යැයි නුඹලා බිය 

වූපේ නම්, ඔහුපේ ෙවුපලන් තීරකපයකුවද, ඇයපේ 

ෙවුපලන් තීරකපයකුවද ඔවුනතර (සමාදානය ඇති 

කිරීම පිණිස) යවන්න. පමම පදපදනාම (එම 

පදපදනා අතර) එකඟතාවයක් ගැන ප්රිය කපද නම් 

අල්ලාහ් එම පදපදනා අතර එකඟත්වය ඇති 

කරන්පන්ය. නියතව අල්ලාහ් පහොඳින් දන්නා ද, 

ඉතා සූතක්ෂමයාද පව්. 

 

"ඊසා" (අලලහිස් සලාම්) තුමාමේ මව ශුද්ධ් 

වූ අල් කුර්ආනමේ නම සඳහන් මවන එකම 

කාන්තාවයි. එමමන්ම එහි සඳහන් මවන 

සංසිද්ධීන් වල කාන්තාව අති විශාල 
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කාර්යභාර්යක් ඉටු කර තිමබන බව මපමන්. 

ඒ අතරින් ධ්ර්ම දූතමයකු වූ සුලලමාන් 

(අලලහිස් සලාම්) තුමා හා සබඃ මද්ශමේ 

රැජින බල්කීස් අතර වූ සිදුවීම්, එහි 

අවසානය වූමේ ඇය විශ්වසවන්තියක් බවට 

පත් වීමය. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 27.23 නියතව මම 

ඔවුන්ව රජ කරන ස්ත්රියක දුටුපවමි. 

ඇය (අවශය) සියලුම ද්රවයයන් පදනු 

ලැ  ඇත්තීය. තවද, ඇයට ඉමහත් 

සිිංහාසනයක්ද ඇත. 

 

අවසන් ධර්ම ශාස්තෘ නබි මහම්මේ 

(සල්) තුමාණන් කාන්තාවන්පේ අදහස් 

විමසා ඔවුන්පේ (අගනා) උෙපදස් 

අපන්ක අවස්ථාවන්හි පිළිගත්  ව 

ඉස්ලාමිය ඉතිහාසය අෙට ෙැහැදිලි 

කරයි. කාන්තාවන් හට පිරිමින් පමන් 

ෙල්ලියට ෙැමිණීම සඳහා අනුමැතියද 

ල ා දී ඇත. යුදමය අවස්ථාවන්හි ෙවා 

කාන්තාව තුවාල කරුවන් හට 
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සත්කාර කිරීපම් කටයුතු වල නිරතවී 

ඇත. එපමන්ම වයාොර කටයුතු වල 

නිරත වීම, අධයාෙන පමන්ම දැනුම 

පසවීපම් කටයුතු වලදී 

තරඟකාරීත්වයකින් යුතුව නිරත 

වීමටද අනුමැතිය ඉස්ලාම් දහම තුල 

ඇයට හිමිය. 
 

වසර 1400 ට පෙර සිටම ඉස්ලාමිය 

කාන්තාවන් හට තමන්පේ මතය 

දැරීමට, පමන්ම හඬ නැගීමට අයිතිය 

ඉස්ලාම් දහම ල ා දී ඇත. නමත් පමම 

නිදහස  ටහිර කාන්තාවන් 

හිමිකරගත්පත් පගවුණු බ සියවපස් වන 

අතර ඔවුන් එය හිමිකරගත්පත්ද දැඩි 

පීඩාවන් වලට මහුණ පදමින්, වීදි 

විපරෝධතාවන් ෙවා ෙැවැත්වීපමන් 

අනතුරුවය. 
 

ඉස්ලාම් දහම  හු විවාහයද අනුමත 

කපදය. එය එපස් වුවද, සමහරු සිතා 

සිටින්නාක් පමන් එය සෑම මස්ලිපමකුම 
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එපලස කල යුතු යයි  ලකරනු ල න 

මූලික සිේධාන්තයක් පනොපව්. එය 

විකල්ෙයකි අනුමැතියකි. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 04.03 අනාථයින් (ව විවාහ කර 

ඔවුන්පේ) විෂපයහි සාධාරණව ක්රියා කිරීමට 

පනොහැකි යැයි බිය වන්පන්, නම් නුඹලා ප්රිය කරන 

ස්ත්රීන්පගන් පදපදපනකු, තිපදපනකු පහෝ 

සිව්පදපනකු විවාහ කරගන්න. නුඹලා (පමොවුන් 

අතර) සාධාරණ පලස ක්රියා කිරීමට පනොහැකි යැයි 

බියවන්පන් නම් එක තැනැත්තියක්ව (විවාහ 

කරන්න) නැතිනම් නුඹලාපේ වහල් ස්ත්රීන්ව 

(රමාණවත් කරගන්න.) නුඹලා අයුක්තිය පනොකර 

සිටීමට පමයම ඉතාම සමීෙ පව්. 
  

(බහු විවාහය සඳහා මවන මකොන්මද්සි 

අතරින්) සාධ්ාරණත්වමයන් කටයුතු කල 

මනොහැකි නම් එකම භාර්යාව ගැන සෑහීමමට 

පත්ව කටයුතු කල යුතු බව පවසන මලොව 

එකම ධ්ර්ම ග්රන්ථයයි පාරිශුද්ධ් වූ අල් 

කුර්ආනය. නමුත් ඉස්ලාමයට මපර බහු 

විවාහය සඳහා සීමාවක් මනොතිබුණි. 

මබොමහෝ පිරිමින් හට ගැහැණුන් දහයක් 

තිබුණි සමහර විට එය සීයක් පමණ විය. 

එහි සීමාවට පාලනයක් මනොවීය. ඉස්ලාමමේ 
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පැමිණීමත් සමඟ එහි (උපරිම) ප්රමාණය 

හතර දක්වා සීමා මකරුණි. ඉස්ලාම් දහම 

බහු විවාහමේදී මදකක්, තුනක්, හතරක් 

දක්වා අනුමැතිය ලබා දුන්මන්ය. එමලස 

විවාහ මවන මකනා හට ශාරීරික ශක්තිය, 

වියදම් දැරීමම් ශක්තිය මමන්ම 

සාධ්ාරණත්වමයන් යුතුව (භාර්යාවන් අතර) 

කටයුතු කිරීම. යන මකොන්මද්සි පරිපූර්ණ 

මලස සුරැකිය යුතුයි. මමම කරුණු 

පහසුමවන් (සියල්ලන්ටම) ලඟා කරගැනීමට 

හැකි මදයක් මනොමේ. 
 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 04.129 නුඹලා පකොෙමණ ප්රිය 

කළත් බිරියන් අතර සාධාරණව ක්රියා කිරීමට 

නුඹලාට පනොහැකිය. නුඹලා තැනැත්තියකට 

මළුමනින්ම නැඹුරු වී අපනක් තැනැත්තියව 

(අහපස්) ොපවන තැනැත්තියක් පලස පනොහරින්න. 

නුඹලා නුඹලාව නිවැරදි කර (අල්ලාහ්ට) බිය වී ක්රියා 

කපද නම් නියතව අල්ලාහ් අධිකව සමා කරන්නා 

පලසද, අසමසම දයාවන්තයා පලසද සිටියි. 

 
පසො ාදහපම් නියමය අනූව පිරිමි සහ 

ගැහැණු බ දරුවන්පේ උෙත් සම 

අනුොතයකින් තිපබ්. නමත් එම 
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දරුවන් අතරින් ෙැවැත්පම් වැඩි 

අවස්ථාව පිරිමි දරුවන්ට වඩා ගැහැණු බ 

දරුවන් යන්න විදයාත්මකව තහවුරු වූ 

කරුණකි. එපමන්ම යුධ සටන්වලදී 

ඝාතනයට කාන්තාවන්ට වඩා පිරිමින් 

වැඩි සිංඛයාවක් ඝාතනය පව්. කාන්තා 

මරණ අනුොතයට වඩා පිරිමි මරණ 

අනුොතයද ඉහලයි. එහි රථිෙලයකි 

වැන්දඹු කාන්තාවන්පේ රතිශතය 

වැන්දඹු පිරිමින්ට වඩා ඉහලයි අගයක 

ෙැවතීම. පලෝක ජනගහණපේ කාන්තා 

ආයු අපේක්ෂාව පිරිමි ආයු 

අපේක්ෂාවට වඩා ඉහල අගයක් ගති. 

ඒ අනූව පලෝක ජනගහනපයන් 

වැඩිපුරම සිටින්පන් පිරිමින්ට වඩා 

කාන්තාවන්ය, යන පූර්ව නිගමනයට 

එළඹිය හැක. පම් කරුණු බ ෙදනම් 

කරපගන සලකා  ැලීපම්දී සෑම 

පිරිමිපයකුම එක් භාර්යාවකි යනුපවන් 

තිති ෙැනවීම ගැලපෙන එකක් පනොපව්. 
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 හු විවාහ සඳහා සම් ාධක ෙැනවී 

තිප න ජන සමාජයන් හි එක් 

පිරිමිපයකුට විවාහ තිතිපයන් එපිට 

ප ොපහෝ කාන්තාවන් සමඟ අනියම් 

සම් න්දතාවයන් පමන්ම 

ආදරවන්තියන් සිටිනු දකින්නට 

පුළුවන්ය. පමම තත්වය මත අදාළ එම 

ආදරවන්තියන් අනාරක්ෂිත පමන්ම 

ෙහත් මට්ටපම් ජිවිතයක් ගත කරයි. 

ඇයට පහෝ ඇයපේ දරුවන් හට කිසිම 

අයිතිවාසිකමක් (අදාළ එම පිරිමි 

ආදරවන්තයා පහෝ අයථා 

සම් න්දතාවය ෙවත්වන 

තැනැත්තාපගන්) පනොමැත. නමත්, 

අදාළ එම ජන සමාජයන් අතර 

විවාහපයන් එපිට තමාපේ ජාතිපයන්ම 

(වර්ගය / කුලය / පගෝත්රය) තුලින් ඇති 

කරගනු ල න, ස ඳතාවයන් පකපරහි 

කිසිම සම් ාධක පනොමැති වීම 

පුදුමයට කරුණකි. එපමන්ම කිසිම 

වගකීමක් භාර පනොපගන (පිරිමියා 

සමඟ) සම් න්දකම් ෙැවැත්වීම, 
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පදමව්පියන් පනොමැතිව දරුවන් 

පිළිගැතිම, ඇතුළු තවත් ප ොපහෝ 

කරුණු බ පකපරහි කිසිම ගැටළුවක් එකී 

සමාජයන් තුල පනොමැත. එනමත් 

පිරිමිපයකු නිතයානුකූල පලස එකකට 

වඩා වැඩි කාන්තාවන් ගණනක් විවාහ 

කරගැතිම සඳහා තිතිපයන් අවසර 

පනොපදයි. ඉස්ලාම් දහම පමම 

කාරණාපව්දී බුේධිමත් පලස සලකා  හු 

විවාහය සඳහා අනුමැතිය ල ා දී තිපබ්. 

කාන්තාවපේ ආරක්ෂාව, ගරුත්වය, 

පමන්ම අයිතිවාසිකම් සුරකීමක් 

පලසින් (ඇති එම අවසරය) තවමත් යුග 

දිවියට එළඹී පනොමැති පිරිමි 

සහකරුපවකු පසොයාගත පනොහැකි 

වාතාවරණයකදී ඒ සඳහා 

කාන්තාවන්පේ රශ්නයට විවාහක 

පිරිමිපයකු හා විවාහ වීම යන විකල්ෙය 

ඉස්ලාම් දහම ඉදිරිෙත් කරයි. එපස් 

පනොමැති විට ඇය තවත් 

ආදරවන්තියක් (ෙමණක්) වීමට 

සිදුපවනු පවනු ඇත. 
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පම් සෑම අවස්ථාවකම, (අදාළ 

කාන්තාවපේ සැමියා යනුපවන්) විවාහ 

ගිවිසුපම් සඳහන් කිරීම තුලින් තම 

සැමියාට ෙමණක්ම අයිති කාන්තාව 

 වට ෙත්වීමට හැකියාව ඇයට 

ලැප නු ඇත. එපමන්ම අනිවාර්පයන්ම 

පිළිෙැදිය යුතු සහ අවලිංගුණ පනොකළ 

යුතු මූලික පකොන්පේසියකි.  
 

වැදගත් කාරණාව නම් ඉස්ලාම් දහම 

පිරිමින් හට ලබා මනොදී කාන්තාවට 

(සුවිමශ්ෂී මලස) ලබා දී තිමබන 

අයිතිවාසිකම් පිලිබඳ සමාජය තුල කථා 

මනොකිරීමයි. පිරිමියා (සමකාලමේ තවත් 

පිරිමිමයක් සමඟ) විවාහ මනොවූ කාන්තාවක් 

විවාහ කරගැනීම මත තමාව සිමා කරගනී 

නමුත් කාන්තාව (සමකාලමේ) විවාහ මනොවූ 

සහ විවාහ වූ යන කාේඩ මදකින් (කැමති 

එකකින්) ඇය විවාහ කරගනු ලබන්නීය. 

එමඟින් දරුවන්මේ මපළපත සුරැකීම 

මමන්ම දරුවන්මේ අයිතිවාසිකම් මමන්ම 
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තම පියාමගන් ලද මද්මපොළ රක්ෂණයද 

එමඟින් සිදු මේ. එනමුත් ඉස්ලාම් දහම 

කාන්තාවකට විවාහක පිරිමිමයකුව (ඔහුට) 

විවාහක භාර්යාවන් හතරක් මනොසිටින 

කාළය පුරාවට (බහු විවාහ පදනම මත) 

විවාහ කර ගැනීමට අනුමැතිය ලබා මදයි.  

 
එවිට කාන්තාවට පිරිමින් අතරින් තමාමේ 

සහකරුවා මත්රීම සඳහා වැඩි අවස්ථාවක් 

හිමි මවනු ඇත. එමමන්ම තම සැමියාමේ 

(අමනකුත්) භාර්යාවන් මකමස් ඔහු හා 

කටයුතු කරන්මන්ද යන්න පිලිබඳවත් ඇයට 

දැනගත හැකමේ. එමමන්ම විවාහය පිලිබඳ 

මනා අවමබෝධ්යකින් යුතුව විවාහ දිවියට 

මුල පිරිය හැක.   

 

20. ආදරය සහ උෙකාරපේ දහමයි 

ඉස්ලාම්. 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 03.123 නුඹලා  ලපයන් හීම්න වී 

සිටි කල්හි  ේර් (සටපන)හි අල්ලාහ් නුඹලාට 

නියතව උදව් කපදය. එපහයින්, නුඹලා තුති කිරීම 

පිණිස අල්ලාහ්ට බියවී ක්රියා කරන්න. 

 



  
 

116 
 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 5.2 විශ්වාස කළවුනි! අල්ලාහ්පේ 

සලකුණු බ, පූණය මාස, බිලි සතා, (බිලි දීම පවනුපවන්) 

ලකුණු බ කරනු ලැබූ ඒවා, තමන්පේ 'රබ්'පේ 

දායාදයද, තෘේතියද අපේක්ෂා කළවුන් පලස 

 යිතුල් හරාමය පදසට ෙැමිපණන්නන්වද 

(අපගෞරවයට ෙත් කිරීම) නුඹලා පදයක් 

පනොකරගන්න. නුඹලා ඉහ්රාමපයන් ඉවත් වූපේ 

නම් නුඹලාට දඩයම් කළ හැක. මස්ජිදුල් හරාමයට 

යන්න පනොදී නුඹලාව වැළැක්වූ එක් කණ්ඩායමක් 

පකපරහි ඇති අප්රියතාවය (ඔවුන් පකපරහි) සීමාව 

ඉක්මවීමට නුඹලාව පනොපෙපළඹ විය යුතුය. 

යහකම් කිරීපමහිද (අල්ලාහ්ට) බිය වී ක්රියා 

කිරීපමහිද එකිපනකාට උදවු කරගන්න. තවද ෙව් 

කිරීපමහිද, සීමාව ඉක්මවීපමහිද එකිපනකාට උදවු 

පනොකරන්න. තවද අල්ලාහ්ට බියවන්න නියතව 

අල්ලාහ් දඬුවම් දීපමහි දැඩි පකනා පව්.  

 

21. පදපලොපවහිම සතුට සැනසුම සනාථ 

කරන එකම දහමයි ඉස්ලාම්. 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 03.19 නියතව අල්ලාහ් හමපවහි 

(අනුමත කරනු ලැබූ) දහම ඉස්ලාම්ය. පුස්තකය 

පදනු ලැබූවන් තමන්ට දැනුම ලැබුණ ෙසුවද තමන් 

අතර තිබූ ඊර්ෂයාව පහ්තුපවන්ම හැර මත පේද 

පෙන්වූපේ නැත. කවරහු අල්ලාහ්පේ වැකි 

රතික්පෂ්ෙ කරත්ද (ඔවුන්ව) නියතව අල්ලාහ් 

විභාග කිරීපමහි තීව්රවන්තයාය. 
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ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 03.85 කවපරක් ඉස්ලාම් 

පනොවන්නක් ආගම පලස පිළිගැතිමට ප්රිය කරයිද 

එය ඔහුපගන් පිළිගනු පනොල න්පන්ය. එපලොපවහි 

ඔහු ොඩුවූවන්පගන් පකපනකු වන්පන්ය.  

 

03. මහම්මේ (නබි තුමා) ගැන විමතියට 

ෙත් වූවන්: 

 

ඉතිහාසමේ දිගටම ධ්ර්ම ශාස්තෘ මුහම්මද් 

(සල්) තුමන් ගැන මබොමහෝ අය තමන්මේ 

විමතිය පළ මකොට තිමබ්. ඒ අතරින් මුස්ලිම් 

මනොවන නායකයන්ද වන්මනෝය. විමතිමයන් 

වූ එවන් ප්රකාශ තුලින් ඉස්ලාමමේ 

වැදගත්කමටද හිමිවූමේ සුවිමශ්ෂී 

ස්ථානයකි. එවන් සුවිමශ්ෂී සමහර මත 

ප්රකාශ පහතින්.  

 
- නැපෙෝලියන් ප ොනොට් 

" එකම සතය මමන්ම මිනිස් සංහතිය නිතය 

සතුට මවත මඟ පෑදිය හැකි කුර්ආනය මත 

පදනම් වූ  ඒකාකාරී තන්ත්රයක් පිහිටුවීම 

සඳහා සෑම රටකම සිටින සියලුම බුද්ධිමත් 

උගත් මිනිසුන් එක්සත් කිරීමට මා හට හැකි 
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වූ විට, (එය කිරීමට මා අමප්ක් ා කරමි)  එහි 

කාලය වැඩි ඈතක මනොවන බව මම දැඩි 

මලස විශ්වාස කරමි." 
(නැමපෝලියන් සහ ඉස්ලාම්, පැරිස් 1914) 

 

- මහත්මා ගාන්ධි 
" යංේ ඉන්දියා" නම් වූ පුවත්පතක මහත්මා ගාන්ධි සමඟ 

පැවැත්වූ සංවාදයකදී, මුහම්මද් (නබි) තුමාමේ 

ගුණාංගයන් ගැන එතුමා තම කියවීම මමමලස අවධි 

කමේය: 

 

 "අදටත් අවිවාදමයන් යුතුව පිළිගත හැකි, 

මිලියන සංඛ්යාත ජන තාවමේ සිත් 

මනොරිදවා දිනාගත් පුද්ගලයාමේ ජීවිතය 

ගැන දැන ගැනීමට මා හට අවශය විය. එහිදී 

ඉස්ලාම් දහම හිමිකරමගන තිමබන 

ජයග්රාහීම ස්ථානය සඳහා අසිපත කිසිම 

විටක මහ්තු මනොවීය යයි මා හට ඉඳුරා 

පැවසිය හැක. දැඩි සරල බව, ධ්ර්ම දූතයාමේ 

අසීමිත ස්ව-කාර්යක්ෂමතාවය, මපොමරොන්දු 

මකමරහි සතයවන්ත බව, තමාමේ මිතුරන් 

හා අනුගාමිකයන් මකමරහි ඔහු දැක්වූ දැඩි 

උනන්දුව, තමාමේ නිර්භීත භාවය, මදවිඳුන් 
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මකමරහි සහ තමාමේ අරමුණු මකමරහි වූ 

විශ්වාසය, යන මමවන් (සත්) ගුණාංගයන් 

(ඉස්ලාම් දහමම් වයාප්තිය සඳහා) මාර්ගය 

සකස් කළා මිසක් කඩුව සෑම මදයක්ම 

ඔවුන්ට මපර මගන මගොස් සෑම බාධ්කයක්ම 

ජය ගැනීමට සැලැස්වූමේ නැත. නබිතුමාමේ 

චාරිතාපදානමේ මදවන මවළුම කියවීමමන් 

පසු, මට කණගාටුයි, එම මේෂ්ඨ ජීවිතය 

ගැන කියවීමට මට තවත් මදයක් 

මනොතිබුණි.” 

 

- ලාමාර්ටින් 
"ප්රංශ (මද්ශපාලකමයකු, කතුවරමයකු මමන්ම) කවිමයකු 

වූ "ලමාර්ටින්" ("අල් අත්රාක්" නම් වූ කෘතිමේ) විශිෂ්ඨ 

නායකමයකු සතු නිර්ණායක, මූලිකාංග 

තුනක් සඳහන් කමේය. ඒවා නමින්: 

1- අරමුමණහි උසස් බව.  

2- අඩු පහසුකම්. 

3- විශිෂ්ඨ ප්රථිපල.   

එතුමා : දාර්ශනිකමයක්, කථිකමයක්, ධ්ර්ම 

ශාස්තෘවරමයක්, වයවස්ථාදායකමයක්, 

රණශූරමයක්, විකෘති අදහස් කඩා බිඳ 

දැමූමවකි,  ස්ථූප මමන්ම ූපප වලින් මතොර 
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වන්දනාව කරා මඟ මපන්වූමවකි. මම් 

මපොමළොමේ අධිරාජයන් 20ක් පිහිටුවා. එක් 

ආධ්යාත්මික අධිරාජයක්ද පිහිටවූමවකි, ඔහු 

නමින් මුහම්මද්ය. පුද්ගලමයකුමේ 

මේෂ්ඨත්වය මැනීම සඳහා වූ සියලුම මිනුම් 

ක්රම භාවිතා කරමින් උත්සාහ කළත් ඔහුට 

වඩා මේෂ්ඨමයකු මසොයා ගත හැකි මේද? " 

 

- ඇඩ්වර්ඩ් ගිබ්ප ොන් 

 "මුහම්මද්මේ ප්රතිපත්තියට හැර තහවුරු 

කිරීමට මනොහැකි පැහැදිලි මදවිමයකු සිටී 

යනුමවන් ඕනෑම දාර්ශනිකමයකු විශ්වාස 

කරයි. වර්තමානමේ එය පිළිගැනීමට අපමේ 

බුද්ධියට මනොහැකි වූවද එය (උසස් වූ) 

ප්රතිපත්තියකි." 

 

- ප ොස්වර්ත් ස්මිත් 

මුහම්මද් සෑම ස්ථානයකටම තමාමේ 

සංකල්පය ප්රචාාරය කිරීමට පටන් ගත් 

මමොමහොමත් සිට ජීවිතමේ අවසානය දක්වා 

තමා මදවිඳුන්මගන් වු ධ්ර්ම ශාස්තෘ 

මකමනක් යැයි සමාජය අතරට මගන ගියා" 
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(මබොස්වර්ත් ස්මිත්මේ කෘතිය: ආසියාමේ සාහිතයය / 

මපරවදනය). 

"මුහම්මද් මද්ශපාලන නායකත්වය මමන්ම 

ආධ්යාත්මික නායකත්වය යන තනතුරු 

මදකම එකවර මහබවීය. එනමුත් ඔහුට 

පූජකයන්මේ අහංකාරය මනොතිබුණි, 

සීසර්ට වැනි හමුදා භටයන්ද මනොවීය. 

සන්නද්ධ් හමුදාව, පුද්ගලික ආරක් ක 

නිලධ්ාරීන්, සුවිසල් මාලිගා මමන්ම ස්ථිර 

ආදායම් මාර්ගයක්ද මනොවීය. මද්ව 

ආශිර්වාදය මතය තමා ප්රක්ඥාවන්තයි 

යමමකු පවසයි නම් එමස් පැවසිය හැක්මක් 

'මුහම්මද්' හට පමණි. මක් නිසාදයත් ඔහු 

පාලකමයකු මලස බලය නිසි මලස හැසිරුවා 

මිසක් අල්ප වස්තුන් තමන් සතුකර ගැනීම 

සඳහා උත්සාහ මනොකමේය. එමමන්ම තම 

පවුමල් හිතවතුන් හට තාන්න මාන්න 

පිරිනැමුමේ නැත." 

 

- ඇති ප සන්ට්: 

මල්ඛිකාවක් මමන්ම කාන්තා අයිතිවාසිකම් 

පිලිබඳ  බ්රිතානය ක්රියාකාරිණියක් වන ඇනී 

මබසන්ට් පවසයි:  
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මශ්ෂ්ඨ වූ නබිමේ ජීවිතය පිලිබඳ මමන්ම 

ඔහුමේ චාරිතය හදාරන මකමනකු 

එතුමාණන් ඉගැන්වූ ආකාරය සහ එතුමා 

ජීවත් වූ ආකාරය මමන්ම සමාජය තුල 

එතුමා මකබඳු චාරිතයක්ද යනුමවන් 

(එතුමාමේ අනුගාමිකයන් විසින්) හඳුනාගනු 

ලැබුමේද යන කරුණු පිලිබඳ හදාරන 

මකමනකුට මමම මේෂ්ඨ නබි පිලිබඳ 

ගරුත්වයක් ඇති වීම අරුමයක් මනොමේ. 

ධ්ර්ම ශාස්තෘවරු අතරින් උසස්වූ 

මදවිඳානන්මේ මේෂ්ඨ ධ්ර්ම දූතමයකු විය. 

නමුත් මමහි මා සඳහන් කරන්මන් සෑම 

පුද්ගලමයකුට හුරුපුරුදු කරුණුය. එමමන්ම 

මා මපෞද්ගලිකව එතුමාමේ ජිවිත කතාව 

නැවත නැවත කියවන විට අමුතුම 

ආකාරමයන් එතුමමේ ජිවිත කතාව මාමේ 

විස්මය ඉහල නැංවීය. මමම මේෂ්ඨ අරාබි 

ගත්වරයානන් ගැන මවනස්ම ආකාරමේ 

ගරුත්වයක් මා තුල ඇති විය.  
(මුහම්මද්මේ චාරිතාපදානය මමන්ම ඉගැන්වීම්. වර්  1932, 

4 වන පිටුව) 
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- පජ්ම්ස් මයික්නර් 

මේම්ස් මයිකනර් අවසන් ධ්ර්ම 

ශාස්තෘවරයාමේ මපෞරු ය තුළ පවතින 

දයාමේ සුූපපය ගැන කථා කරන්මන් අවසන් 

ධ්ර්ම ශාස්තෘවරයාමේ සරල බව (සල්), 

ඔහුමේ මනු යත්වය, තයාගශීලිත්වය සහ 

ඔහුමේ ස්ථීරභාවය මපන්වා දීමමනි. 

මයිකනර් මමමස් පවසයි: “ඉස්ලාමමේ 

මූලධ්ර්ම සකස් කළ මද්වානුභාවමයන් යුත් 

මිනිසා මුහම්මද් (සල්) උපත ලැබුමේ පිළිම 

වන්දනා කරන මගෝත්රයක ය. ඔහු 

දුප්පතුන්ට, අගහිඟකම් ඇති අයට, 

වැන්දඹුවන්ට, අනාථයන්ට, වහලුන්ට හා 

දුර්වල මිනිසුන්ට මේම කමේය. මුහම්මද් නබි 

(සල්) තුමා සිය විශිෂ්ට ලක් ණ සමඟ 

අර්ධ්ද්වීපමේ සහ සමස්ත මැදමපරදිග 

විප්ලවයක් මගන ආමේය. ඔහු තම 

ආශීර්වාද ලත් දෑතින් පිළිම විනාශ කළ 

අතර සර්වබලධ්ාරී අල්ලාහ්ට නමස්කාර 

කරන ආගමක් ස්ථාපිත කර සිටිමේය. 

අවසන් ධ්ර්ම ශාස්තෘ මුහම්මද් 

කාන්තාවන්ට ගරු කළ අතර කාන්තාරමේ 
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කුරිරු මානසිකත්වමයන් ඔවුන්ව බැඳ තබන 

වහල්භාවමේ බාධ්ක ඉවත් කමේය. ඔහු 

(සල්) සමාජ සමානාත්මතාවය ඉල්ලා සිටි 

අතර, ඔහුමේ ජීවිතමේ අවසාන දින කිහිපය 

තුළ ඔහු රමජකු මහෝ සාන්තුවරමයකු වීමට 

ඉල්ලා සිටියද, ඔහු තරමේ කියා සිටිමේ තමා 

අල්ලාහ්මේ වහලුන් අතරින් තවත් එක් 

වහමලක් බවයි. එමමන්ම තමාව මුළු 

මලෝකයටම යවන ලද ශුභාරංචිය 

පවසන්මනකු සහ අනතුරු අඟවන්මනකු 

මලස පත්කර ඇති බව පැවසීය.  

 
ඉස්ලාමය වරදවා වටහාගත් ආගම, රීද්ර්ස් දිජිට්ස් 

සඟරාව, (ඇමරිකානු ප්රකාශනය), මැයි 1955, පිටු 68-70 

 

- මයිකල් හාර්ට්  

මයිකල් හාර්ට් තාරකා විදයාඥමයකි,  

ගණිතඥමයකි එමමන්ම ඉතිහාසඥමයක්ද 

මේ. ඉතිහාසමේ වඩාත්ම බලගතු අමරණීය 

පුද්ගලයන් සියය යන ග්රන්ථය ප්රකාශට පත් 

කිරීම සඳහා මානව සංහතිය තුල ප්රබල 

මලස බලපෑම් කළ මේෂ්ඨයන් පිලිබඳ 

ගමේ ණයක මයදුමේය.  
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මනු යත්වය තුල ප්රබල මලස බලපෑම් කළ 

සිය මදමනකුට වඩා ඔහු එහි සඳහන් 

කමේය. ඒ අතර: 

අල් මසීහ් (ඊසා අලලහිස් සලාම් තුමා) - 

මූසා  (අලලහිස් සලාම් තුමා) - අසූස් - 

ඇරිස්මටෝටල් - මගෞතම බුදු රජාණන් 

වහන්මස් - මකොන්ෆියුසියස් - හිට්ලර් - 

ප්මල්මටෝ - මසොමරොස්ටර් තවත් මබොමහෝ අය 

ගැන සඳහන් කමේය. එමමන්ම ඔවුන් 

සමාජය තුල ඇති කරන ලද විප්ලවීය 

මවමනස මකතරම්ද යන කාරණාව මත 

ප්රමුඛ්ස්ථානය ලබා දීමට කටයුතු කමේය. 

එකී ස්ථාන අංක එක සිට සියය දක්වා ලබා 

දීම සඳහා මහ්තු කාරණා වුනු මද්වල් 

පිළිබඳවද ඔහු එහි සඳහන් කමේය. එහිදී 

ඔහු ප්රථම ස්ථානය ලබා දී තිමබන්මන් නබි 

මුහම්මද් (සල්) තුමන් හටය. ඒ පිලිබඳ 

කරුණු සඳහන් කරමින් ඔහු මමමලස 

පවසයි: 

 
"මලෝකමේ වඩාත්ම බලගතු පුද්ගලයින්මේ 

ලැයිස්තුවට නායකත්වය දීමට මම මුහම්මද් 
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මතෝරා ගැනීම සමහර පාඨකයින් පුදුමයට 

පත් කළ හැකි අතර අමනක් අය විසින් ප්රශ්න 

කරනු ලැබිය හැකි නමුත් ආගමික හා 

මලෞකික මට්ටමින් අතිශයින්ම සාර්ථක වූ 

එකම මිනිසා ඔහු විය." 

 
(අමරණීයයන් සිය මදනා, පිටු අංකය 33, මයිකල් හාර්ට්) 

 

- සපරෝජිති නායිඩු 

 ඉන්දියානු කවිමයක් වන " සමරෝජිනී නායිඩු" පවසයි 

(ඉස්ලාමමේ පරමාදර්ශයන්) : 

නියතව ආරාධ්නා කර ප්රජාතන්ත්රවාදය 

ක්රියාත්මක කරන එකම දහම ඉස්ලාමය මේ. 

සලාතය සඳහා ආරාධ්නා කර සලාතය 

ස්ථාපිත කරනු ලබන විට ප්රජාතන්ත්රවාදය 

දිනකට පස් වතාවක් ක්රියාත්මක කරනු 

ලබයි. මගොවියා සහ රජු "අල්ලාහු අක්බර්" 

(අල්ලාහ් ඉමහත්ය) යනුමවන් පවසමින්, 

එකම අවස්ථාමේ (රුකූ කරමින්) නැමී සිටින 

මමොමහොත මාමේ සිත් ගත්මත්ය. ඉස්ලාම් 

දහම මානවයා අතර ස්වභාවිකව ඇති කර 

තිමබන එම එක්සත් භාවය ගැන දිගටම මා 

පුදුම වුමනමි. 
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- ත ෝමස් කාලයිල් 
මතෝමස් කාලයිල් (වීරයන් සහ වීර වන්දනාව - ලන්ඩන් 

1959) නම් කෘතිමේ කතුවරයා. 

“එක් මිනිමසක් තනි අතින්, වඩාත්ම බලවත් 

සහ ශිෂ්ඨසම්පන්න ජාතියක් හා සටන් 

කරන (බදුවී මනොමහොත්) සංචාාරක 

අරාබිවරු මගෝත්රිකයින් අතර දශක මදකකට 

අඩු කාලයකදී අමනයොනය බැඳීමක් ඇති 

කිරීමට හැකි වුමන් මකමස්ද?” 

 

- ස්ටැන්ලි ලින් ත ෝල් 

බ්රිතානය මපරදිගවාදිමයකු මමන්ම 

පුරාවිදයාඥමයකු වන 1854 හි උපන් ස්ටැන්ලි 

ලින් මපෝල් මහතා පැවසූහ:  

මුහම්මද් (සල්) තුමන් කරුණාවන්ත මමන්ම 

මසමනහවන්ත මකමනකු මලස සිටීය. 

එමමන්ම මරෝගීන් මවත මගොස් සුවදුක් 

විමසුවා, දුගීන් බැහැ දැක්කා, වහලුන්මේ 

ආරාධ්නාවන් පිළිමගන එයට ප්රතිචාාර 

දැක්වූවා. එතුමා තමාමේ ඇඳුම් නැවත 

පිළිසකර කර ගත්තා. - කිසිදු සැකයක් 

මනොමැත - ඔහු උතුම් ධ්ර්ම 
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ශාස්තෘවරමයකි. ඔහු දුප්පත් අනාථ 

දරුමවකු මලස වැඩුමේය. පසුව ඔහු 

විජයග්රාහීම මේෂ්ඨ නායකමයකු විය. 
ග්රන්ථය : මුහම්මද්මේ කථාවන් සහ මම්ස කථා (The 

Speeches and Table-Talk of the Prophet Muhammad - 1893)  

 

- ත ෝර්ජ් බර්නාඩ් ත ෝ: 

මල්ඛ්කමයකු වූ මජෝර්ේ බර්නාඩ් ම ෝ නබි 

තුමන් ගැන කළ වර්ණනාවකදී පැවසූහ: 

"අනිවාර්මයන්ම ඔහු මනු යත්වමේ 

ගැලවුම්කරුවා මලස හැඳින්විය යුතුයි, යයි 

මා විශ්වාස කරමි. එමමන්ම ඔහු මමන් 

තවත් පුද්ගලමයකු සමකාලීන මලෝක 

ආඥාදායකයා මවයි නම්, නියතව සතුට සහ 

සාමය රැමඳන ආකාරයට ප්රශ්න විසමඳනු 

ඇත. 
(අවයාජ ඉස්ලාමය, සිංගප්පූරුව, මවළුම 1, අංක 8, 1936) 
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04. ලුහුඬින් 

 

ඉස්ලාම් දහම තුල මිනිසාව අපේවවාදය 

පවතට රැපගන යන කිසිම 

ඉපගන්විමක් පනොමැත. එපමන්ම 

බුේධිය වයාකූල කරවන කිසිවක්ද 

නැත. ඉස්ලාම් දහම සරලයි ශක්තිමත්.  

 
* මමම විශ්වමේ ඇති සියල්ල නිර්මාණය 

කමේ එකම මදවිමයකි. සෑම මැවීමක්ම 

විනිශ්චා දිනමේ ඔහු මවත ඒකරාශී කරනු 

ලබයි. 

 
* උත්පාදකයා සෑම සමාජයක් මවතම පහල 

කමේ එකම පණිවිඩයකි, ගැලවීම සඳහා 

එකම ක්රමයකි, එය සුපැහැදිලි මමන්ම සරල 

පණිවිඩයක් විය. එය නමින් ඒකීය මදවිඳුන් 

විශ්වාස මකොට ඔහුට පමණක් වන්දනාමාන 

කිරීම මේ. යම් ජන සමාජයක් මවත ධ්ර්ම 

දූතමයකු පහල කරනු ලැබීම යනු එම 

ජනයාමේ (ආධ්යාත්මික) මං මාවත එලිය 
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කරවන ආමලෝකයක් මස් විය. ඔවුන් (තම 

අනුගාමිකයන් හට) ගැලවීමම් මඟ පැහැදිළි 

කර දුන්මන්ය. එමමන්ම උත්පාදකයාව 

නමස්කාර කිරීම තුලින් එම නබිමේ 

ඉමගන්වීම් සහ ක්රියා අනුගමනය කිරීම 

තුලින් මකමස් ගැලවීමම් මඟ කරා මයොමුවිය 

හැකිද යනුමවන් පැහැදිළි කමේය. සමහරුන් 

වැරදි මලස අවමබෝධ් කරමගන සකල මලෝ 

පරිපාලක අල්ලාහ් මවත සමීප වීම සඳහා 

තම ධ්ර්ම ශාස්තෘ වරයාණන්ව 

අතරමැදිමයකු මලස මහෝ මදවිමයකු මලස 

පත්කරමගන තිමබන්නාක් මමන් මනොව.  

 

* ඉස්ලාමය තුල පූජකවරුන් මනොමැත. 

ආගම දහම සියල්ලන් හට අයිති මේ. සකල 

මලොව පරිපාලක (ඒකීය මදවිඳුන්) ඉදිරිමේ 

සෑම මනුස්සමයකුම එක සමාන මේ. 

(මනුස්සයින්) ඔවුන්මේ ක්රියාකාරකම් මත, 

හැසිරීම් මත සහ ඔවුන් රැස්කරගත් කුසල් 

අකුසල් මත විමසනු ලබයි. එහිදී 

ඔවුමනොවුන්මේ ලිංග මබ්දය මහෝ වර්ග 

මේදය කිසිම විටක බලපාන්මන් නැත. 
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* උත්පාදකයා ඒකීය මදවිමයකු මලසින් 

වන්දනාමාන කරනු ලැබිය යුතුයි, එය 

ඔහුමේ අයිතිවාසිකමකි. එමමන්ම දාසයන් 

මකමරහි තිමබන යුතුකම වන්මන් තම 

මදවිඳුන් හා සෘජු සබඳතාවයන් ඇතිකර 

ගැනීමය. 

 
* සෑම දරුමවකුම මසොබා දහමම් දරුමවකු 

මලස උපත ලබයි, එම කුඩා දරුවා මසොබා 

දහම තුල තම උත්පාදකායාමගන් උපකාර 

පතන, වන්දනා මානයන් වලදී මසසු මද්වල් 

වලට පරිබාහිරව තම උත්පාදකයා මවත 

පමණක්ම හැමරන තමා වටා සිටින 

කිසිමවකුමේ මැදිහත්වීමකින් මතොරව 

(මදවිඳුන් පිලිබඳ ස්වභාවික මතයක) සිටී. 

නමුත් ඔහු තමා වැඩිවියට පත්මවන 

අවස්ථාමේ තමාමේ කල්ක්රියා පිලිබඳ 

වගකීම් දරන, සිතුවිල්මල් පූර්ණ නිදහස හිමි, 

තම අභිමතය පරිදි තමා කැමති මදයක් 

විශ්වාස කරන, පූර්ණ නිදහස භුක්ති විඳින 

මකමනකු බවට පත්මවයි. ඒ අතර ඔහු 

තමාව උත්පාදනය කළ මදවිඳාණන්  ඒකීය 
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මදවිමයකු මලස පිළිගනිමින් මසොබාදහමමහි 

තමාව තරකර ගනී. මනොඑමස් නම් එම 

දරුවා තම ධ්ර්මය මමන්ම (ආධ්යාත්මික) 

මාවත අතහැර මදවිඳුන් හා තමා අතර 

අතරමැදියන් ඇතිකරගනී. මකමස් නමුත් 

එම දරුවාමේ සංස්කෘතිය ඔහු හැමදන 

පරිසරය (පවුල මමන්ම අධ්යාපන ආයතන) 

වැනි ස්ථාන තුලින් ඒකීය මදවිඳුන්ව 

පිළිමගන මකමස් ඔහුට සෘජුව වන්දනාමාන 

කල යුතුද,  නැත්නම් එම දරුවාට මම් 

විශ්වමේ නිර්මාතෘ අතර අතරමැදියන් 

මමන්ම සඟයන් මලස (මේසුස් වහන්මස්ව, 

කනයා මම්රි තුමිය මනොමහොත් මර්යම් 

(අලලහස් සලාම්) තුමියව, බුදුරාජාණන් 

වහන්මස්ව, ස්ථූප, පමණක් මනොමේ නබි 

මුහම්මද් (සල්) තුමන්වද) පත්කර ගැනීම 

පිලිබඳ (මනංකල්පිතයන්) කියා මදනු ලබයි. 

කාරණය නම්, කුඩා දරුවාමේ දහම් පිලිබඳ 

වූ විශ්වාසය තමා වටා තිමබන මසොබාවය 

හා බැඳී තිබීමය. එය ඔහුමේ අනාගත 

ආධ්යාත්මික ජීවිතමේ විශ්වාසයන් සහ 

වන්දනාවන් පිලිබඳ තීරණ ගැනීමට මහ්තු 
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සාධ්ක මේ. ඔහු මලොකුමහත් මවන විට 

මත්රීමම් නිදහස ඔහුට තිබුණද තම 

සමාජමයන් තමා උරුම කරගත් මද් මවනස් 

කිරීම පිලිබඳ දැඩි අසීරු භාවයක් ඔහු 

අත්විඳියි. 

 
* මුල් පාපයක් කියා මදයක් නැත, අන් අයමේ 

කර මත තම පේ පැටවීමක් මහෝ එයින් තමා 

නිදහස් වීමක්ද මනොමැත. අල්ලාහ් සෑම 

පුද්ගලමයකුවම ඔහු තමාමේ භිය බැතිය 

සහ යහපත්කම ගැන පරීක් ා කරයි. 

 
* ඉස්ලාම් දහම විදයාවට පටහැනි මනොමේ, 

එමමන්ම අප මතක තබා ගත යුතුයි 

උත්පාදකමයකු සිටී යනුමවන් ඉස්ලාම් දහම 

විශ්වාස මනොකල මබොමහෝ බටහිර 

විදයාඥයින් තම මසොයාගැනීම් ඔස්මස් 

තහවුරු කර තිමබ්.  

 
* ඉස්ලාම් යන නම කිසිම මනුස්ස නමක් 

සමග මහෝ ස්ථානයක් මහෝ කිසිම පක් යක් 

මවත සම්බන්ධ් වී මනොමේ. එනමුත් සර්ව 
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බලධ්ාරී අල්ලාහ් මවත වූ සම්බන්දතාවය 

පිළිබිඹු කරයි.   

 
* අල්ලාහ් තම ධ්ර්ම ශාස්තෘ තුමාණන්ව 

පිවිතුරු ඉස්ලාමමේ පණිවුඩය සමඟ මනුස්ස 

සංහතිමේ සෑම මදනා මවතම පහළ කමේය. 

 
ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 7:158 මිනිසුනි! නියතව මම නුඹ 

සියලුපදනාටම අයත් අල්ලාහ්පේ දුතයා පවමි. අහස් 

හා පෙොපළොපවහි රාජය ඔහුටම අයත්ය. 

(සැ වින්ම) නැමදුම් ලැබීමට සුදුස්සා ඔහු හැර අන් 

කිසිපවකු නැත. ඔහුම රාණවත් කරයි. තවද 

මරණයට ෙත් කරයි යැයි (නබි) නුඹ ෙවසන්න. 

එපහයින්, නුඹලා අල්ලාහ්වද, (සක්ෂරතා දැනුම 

පනොමැති) උම්මි නබි වන ඔහුපේ දූතයාවද විශ්වාස 

කරන්න. ඔහුද, අල්ලාහ්වද ඔහුපේ වදන්ද විශ්වාස 

කරයි. නුඹලා යහමඟ ලැබීම පිණිස ඔහුවම 

පිළිෙදින්න. 

 

ශුද්ධ් වූ අල් කුර්ආන් 34:28 (ඕ:නබි!) අපි නුඹව මිනිසුන් 

සියල්ලන්ටම සුභාරිංචි ෙවසන්නා පලසද, අවවාද 

කරන්නා පලසද හැර පනොයැව්පවම. නමත් 

මිනිසුන්පගන් වැඩිපදපනක්  පනොදනිති. 

 

* ඉස්ලාම් දහම පිළිගැනීම සරල මමන්ම 

පහසුය, කළ යුතුව තිමබන්මන් මදවිඳුන්මේ 
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ඒකීය භාවය (පිළිමගන) සාක්ෂිදැරීම සහ 

මුහම්මද් (සල්) තුමන්ව ධ්ර්ම දුතමයකු මලස  

පිළිගැනීම, යනාදිය කියා පාන විශ්වාසමේ 

මුතු වදන් මපළ "ෂහාදාව" නමින් සුප්රසිද්ධ් 

පහත සඳහන් වාකය කීමය. 
 
අෂ්හදු අන් ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු 

වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහු ව-අෂ්හදු අන්න 

මහම්මදන් අබ්දුහු ව-රසූතලුහු, ව-අෂ්හදු 

අන්න රුසුලුල්ලාහි හක්කුන් ව-අෂ්හදු 

අන්නල් ජන්නත හකකුන් ව-න්නාරු 

හක්කුන්.  

 
ඒකීය සතය මදවිඳුන් වන අල්ලාහ් හැර අන් 

කිසි මදවිමයකු මනොමැත ඔහුට කිසිම 

සඟමයකු මනොමැත, එමමන්ම මුහම්මද් 

අල්ලාහ්මේ දාසමයකු මමන්ම (අල්ලාහ් 

විසින් පහල කරනු ලැබූ අවසන්) ධ්ර්ම 

ශාස්තෘ බවත් (පිළිමගන) මා සාක්ෂි දරමි. 

එමමන්ම සියලුම ධ්ර්ම ශාස්තෘවරුන් සතය 

බවත් ස්වර්ගය මමන්ම අපායද සතය බවත් 

මා (පිළිමගන) සාක්ෂි දරමි. 
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