1437

ඉස්ලාමයට එරෙහි ව එල්ල වන
ර ෝදනා වලට පිළිතුරු
> السنهايلة-සිංහල -Sinhala<

වවදය zසාකිර් නායක්
සිංස්කෙණය කර ේ


ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන්
පරිවර්තක

මුහම්මද් අසද්
වි ාෙය කිරීම

1

أجوبة ىلع األسئلة الشائعة لغري املسلمني حول
اإلسالم

اسم املؤلف

ادلكتور/ذاكر عبد الكريم نايك

ترمجة :جاسم بن دعيان
مراجعة:حممد آساد

2

ඉස්ලාමයට එරෙහි ව එල්ල වන
ර ෝදනා වලට පිළිතුරු
හැඳින්වීම
සයලු ප්රශංිංසා අල්ලාහ්ට හිිවරවවා! අපි ඔහු ප්රශංිංසා
කෙමු. ඔහුරේම පිහිට පතමු. ඔහුරෙන්ම ක්ෂමාව අයැිමමු.
අපරේ සත් තු ඇති විය හැකි උවදුරු වලින් ද අපරේ
අයහපත් ක්රියාවලින් ද ිවමටමට අල්ලාහ්රෙන් කෙක්ෂාව පතමු.
අල්ලාහ් යරමකු තම මාර්ෙය රවත රයොමු කෙන්රන්ද
ඔහු රනොමෙ යැවීමට කිසරවකුට රනොහැකිය. අල්ලාහ්
යරමකුට රනොමෙ යෑමට ඉඩ හරින්රන් නම් ඔහු යහමෙ
යැවීමටද කිසරවකුට රනොහැකිය.

“නැමදූමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැෙ අන් කිසරවකු
රනොමැත. ඔහු ඒකීරයකි. ඔහුට සමාන කිසරවක් නැත.”
යනුරවන් ද “මුහම්මද් (සල්) තුමාරණෝ අල්ලාහ්රේ වහලා
සහ දූතයා ” යනුරවන් ද සාක්ෂි දෙමු.
“අරහෝ ිවනිසුනි! එක ම කත්මයකින් නුඹලා ව මවා
එයින් එහි ක ත්රය ද මවා ඔුනන් රදරදනාරෙන් අිකක පිරිිවන් ද
කාන්තාවන් ද මැවූ නුඹලාරේ පෙමාිකපතිට බිය බැතිමත් වනු.
තවද කවෙ(නාමය)ක් රවනුරවන් නුඹලා එකිරනකා අයිතීන්
ඉල්ලා සටින්රන් ද ඔහුට ද (එවැනි) රල්ඥාතීත්වය (බිඳ
දැමීම)ට ද බිය වනු. නියත වශංරයන් ම අල්ලාහ් නුඹලා
රකරෙහි සර්ව නිරීක්ෂකයා විය.” අල් කුර්කන් සූො අන්නිසා
4:1.

3

“අරහෝ ිවනිසුනි! නුඹට උපමාවක් රෙන හැෙ රපන්වන
ලමට. එ බැවින් නුඹලා එයට සවන් රදනු.සැබැවින්ම අල්ලාහ්
හැෙ නුඹලා අයිමන්නන් ඔුනන් (සයල්රලෝම) එක්රැස් වූවද
මැස්රසකු පවා ඔුනනට මැවිය රනොහැක්රක්මය. තවද මැස්සා
ඔුනන්රෙන් යමක් පැහැෙ ෙත්රත් නම් ඔුනහු එය උරෙන්
නැවත ලබා රනොෙන්රනෝය. (රමරලස) අයැිමන්නා ද අයැිමනු
ලබන්නා ද බලහීන රවති.” අල් කුර්කන් 22: 73.
මහාොෂ්ට්ර ප්රාන්තරම මුම්බායි ප්රරද්ශංරම රවරසන
වවදය zසාකිර් නායක් මහතා ඉමහත් කීර්තියට පත් ඉස්ලාම්
දහම් රද්ශංකවෙරයකි.
1965 ඔක්රතෝබර් මස උපත ලද රමතුමා Islamic
Research Foundation (IRF) නමැති සිංවිධානය පිහිටුවා
එමගින් ඉස්ලාමීය ප්ර ාෙක කටුතතු අත් ප්රිකා හා රන්
ප කිරීම මගින් ජනතාවට ඉස්ලාම් දහම හඳුන්වා රදිවන්
සටියි.
මුස්ලිම් රනොවන ිවතුෙන් ඉස්ලාමය පිළිබඳ ව නෙන
ප්රශං්න වලට අල්ලාහ්රේ පිහිරටන් අල්කුර්කන් සහ අල් හමටස්
පදනම් කෙ ෙනිිවන් විදයාත්මක ව හා තර්කානුකූල ව
සනහමුසු මුහුණින් ුතතු ව එතුමා ලබා රදන පිළිතුරු මගින් අද
රලෝකය පුොවට ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳ ව හිරියාකාෙව අවරබෝද
කෙ ෙැනීමට මෙ පෑමට ඇත.
ඇමරිකාව කැනඩාව දකුණු අප්රිකාව මලයාසයාව
සිංෙප්පූරුව රමන්ම මැද රපෙිමෙ (ෙල්ෆ්) ෙටවල් වලද
ඉන්ිමයාරව රනොරයකුත් ප්රරද්ශං වලද ඉිංග්රීස හා උර්දු ෂාෂා
මගින් රමතුමා පැවැත් ුන රද්ශංනා ලක්ෂ සිං්යාත ජනකායකට
පරිශුද්ධ ුන ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳ දැන ෙැනීමට රැකුලක් විය.
(රම් සඳහා සයලු ප්රශංිංසා අල්ලාහ්ටයි අල්හම්දු ලිල්ලාහ්) තවද
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ඉස්ලාම් පිළිබඳ වැෙිම කකල්ප දෙන්නන්ව කොධනා කෙ
ඔුනන් සමෙ සුහදශීලී ව සිංවාද පවත්වා අල්ලාහ්රේ අපරිිවත
කශීර්වාදරයන් ඔුනන්රේ එම කකල්ප රවනස් කිරීමට එතුමා
ක්රියා කෙයි.
රමරලස මුස්ලිම් රනොවන ිවතුෙන් විසන් නිතෙ නෙනු
ලැබු ප්රශං්න වලට රමතුමා ලබා දුන් පිළිතුරු රෙොනු රකොට
Frequently asked Questions යන මාතෘකාව යටරත් වැදෙත්
ප්රශං්න හා පිළිතුරු IRF හි රවබ් අඩවිරම ඉිංග්රීසරයන් ප කෙ
ඇත.
සිංහල ෂාෂා කතා කෙන සරහෝදෙ සරහෝදරියන් ද
රමමගින් පල ලබා ෙත හැක. ශ්රී ලිංකාරව රවරසන සිංහල
ජනතාවට ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳ ඇති වන සැක සිංකා ඔුනන්ට
පැහැිමලි කෙ මට ඉස්ලාමය පිළිබඳ ව පැහැමටමක් ඇති කෙ ෙත
ුතතුය යන යහපත් රමන් පිරිසදු රේතනාරවන් එය සිංහල
ෂාෂාවට පරිවර්තනය රකොට රන් යක ස්වූපපරයන් කා්ඩඩ
වශංරයන් ප කිරිමට අදහස් කර මු. අල්ලාහ්රේ පිහිරටන්
ප මු කා්ඩඩය නිකුත් කිරිම පිළිබඳ ව ඉමහත් සතුටක් ලබිව.
ප්ර මරයන් අල්ලාහ්ටත් අනතුරු ව සිංහල ෂාෂාවට
පරිවර්තනය කෙ දුන් සරහෝදෙයාටත් කෘතඥතාව
පිරිනමන්රනිව.
අල්ලාහ් රමහි අෙමුණු ඉටු වීම උරදසා කශීර්වාද ක
ුතතු යැයි ද රම් සඳහා වූ කුසල් සයලු රදනාටම හිිව කෙ ිමය
ුතතු යැයි ද ප්රාර් නා කෙන්රනමු.

රපෙවදන
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ඉස්ලාමය පිළිබඳ ව අනය කෙිවකයන්හට රද්ශංනා
කිරීරම්මට එහි දක්නට තිරබන ධනාත්මක ප්රතිපත්තීන් ෙැන
ප්රශංිංසනාත්මක ව කියා පෑරමන් පමණක් අනයාෙිවකයන්
රෙන් වැඩි රදරනක් සතයය ුන ඉස්ලාමය ෙැන පැහැමටමට පත්
රනොරවති. මන්දයත් ඉස්ලාමය පිළිබඳ ඔුනන්රේ සත් තු
තිරබන්නා ුන ඇතැම් ප්රශං්න වලට රම් වනතුරුත් පැහැිමලි සහ
නිවැෙිම පිළිතුරු අප විසන් ලබා මට නැත. ඉස්ලාමරම
ධනාත්මක ස්වෂාවය පිළිබඳ ව අපරේ විරහයන් පිළිෙැනීමට
අනයාෙිවකයින් ඉිමරිපත් විය හැකි නමුත් “ඔබ කාන්තාවන්
එක් රකරනකුට වඩා කිහිප රදරනකු විවාහ කෙ ෙන්නා
මුස්ලිම්වරුන් රනොරවද? ඔබ කාන්තාවන් ‘ෆර්දාව‘ රහවත්
රමොට්ටක්කිලිය තු සෙකෙ කාන්තා වහල්ෂාවයට අනුබල
රදන්නන් රනොරවද? ඔබ මූලදහමවාමට ප්රතිපත්තීන් ඇත්තුනන්
රනොරවදැ” යි අරපන් විමසන්නට පුළුවන.
මම අනයාෙිවක සරහෝදෙයින් හමු වන අවස් ාවලමට
ඉස්ලාමීය නීති රීති අතුරින් ඔුනන් වැෙිම යැයි සතන්රන් කුමන
නීති දැයි විමසිව. ඉතා සුළු වශංරයන් රහෝ ඉස්ලාමය පිළිබඳ ව
දැන රෙන සටින රතොෙතුරු මගින් එය හරි රහෝ රවවා වැෙිම
රහෝ රවවා ඉහත රතොෙතුරු කිනම් මාර්ෙයකින් නැතරහොත්
කුමන කකාෙයකින් ලබා සටියද ඉස්ලාම් දහරම් කුමන
කාෙණා ඔුනන් වැෙිම රලස සලකන්රන් දැයි විමසිව. එරසේ මා
විසන් විමසීරම්මට ඔුනහු විවෘත ව ක ා කිරිමට රපලරඹති.
ඉස්ලාමරම වැෙිම රලස ඔුනන් නෙන ඕනෑම විරව න වලට
සවන් රදන්නටත් ඒවාට පිළිතුරු මටමටත් මම සූදානම් බවද
ඔුනන්ට රපොරෙොන්දු රවිව.
ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳ ව අනය කෙිවකයින්හට
තිරබන්නා ුන සැක සිංකා සයල්ලම ප්රශං්න විස්සකට සීමා ක
හැකි බව පසුගිය වසෙ කිහිපයක් මුළුල්රල් දහම් ප්ර ාෙක
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රමරහවෙ ඉටු කිරීරම්මට අත්දැකීරමන් මා හට හැඟී ගිය
සතයයකි. ඉස්ලාම් දහරම් ඔබ දකින වැෙිම රමොනවාදැයි
විමසුවරහොත් ඔුනන් ප්රශං්න පහක් රහෝ හයක් පමණ ඔබ හමුරව
තබනු ඇත. ඔුනන් අසන එම ප්රශං්න පහ රහෝ හය ම රපොදුරව
කුනරුත් අසන රමම ප්රශං්න විස්ස තු ඇතු ත් රව.

තර්කානුකූල පිළිතුරු මගින් ඔුනන්රෙන් බහුතෙයක ට
සතයය අවරබෝධ කෙ ෙැනීමට මෙ පෑරද්.
රමරසේ ඔුනන් නෙන ප්රශං්න වලට ඒවාට අදා රහේතු
සාධක සහිතව අවිංකව හා තර්කානුකූලව පිළිතුරු සැපයීම
යහපත් ක්රියාදාමයකි. මුස්ලිවරු මා විසන් ලබා මට ඇති පිළිතුරු
මතකරයහි තබා ෙන්රන් නම් නැතරහොත් වනරපොත් කෙ
ෙන්රන් නම් අනයාෙිවකයන්රේ ප්රශං්න වලට පිළිතුරු මටරම්මට
(ඉන්ෂා අල්ලාහ් - අල්ලාහ්රේ කැමැත්ත පරිිම) ඔුනන්රේ සැක
දුරු කිරීරම් ක්රියාව සාර් ක විය හැකි රවවි. ඇතැම් විට අප
විසන් ඔුනන්හට ලබා රදන පිළිතුරෙහි ඔුනන් ඉස්ලාම් දහම
පිළිබඳ ව පරිපූර්ණ වූ සතයය දැන රෙන තෘප්තියට
පත්රනොවන්නට පුළුවනි. එරහත් ඉස්ලාම් පිළිබඳ ව ඔුනන්
දෙන වැෙිම කකල්ප ඔුනන්රේ සත් වලින් (අල්ලාහ්රේ
කැමැත්ත පරිිම) ඉවත් කෙනු ලැරබන බව ස්ථීෙයි. ඇතැම් විට
අනයාෙිවකයින් අතුරින් කිහිප රදරනක් පමණක් ඔබරේ
තර්ක වලට විතර්ක ඉිමරිපත් කිරීමට ඉිමරිපත් රවවි.
එවැන්නන්ට ඉස්ලාමය පැහැිමලි කිරිම සඳහා අපහට අමතෙ
වැඩි විස්තෙ සැපයීමට අවයශං රව. එම පෙමාර් ය ඉටු වීමට
සර්ව බලධාරි අල්ලාහ්රේ කශීර්වාදය හිිවරවවා.
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මාධ්යය විසින් ව්රචාා වර

වැර ි වම

ඉස්ලාමයට එරෙහි රපොදු දුර්මතන් පතුරුවන්නට මාධය
ප්රමු් ස් ානයක් ෙනී. බටහිෙ බලය විසන් පාලනය කෙන ලද
සමාජ ජාලා රමන්ම රවනත් මාධය ජාලාව වන අන්තර් ජාලය
ූපපවාහිනි නාළිකා ගුවන් විදුලිය ප්රවෘත්ති පත්ර සරො සහ
රපොත් පත් රමම කාර්යය සඳහා රයොදා ෙනු ලැරබ්. මෑත
කාලරම මට අන්තර් ජාලය රම් සඳහා බලවත් උපකෙණයක්
බවට පත් ව තිරබ්. ඉස්ලාමයට එරෙහි රබොරහෝ ර ෝදනා රමහි
දක්නට ඇත. රම් සයලු මාර්ෙරයන් ඉස්ලාම් යනු රප්ත
ප්ර න්ඩත්වයට තුඩු රදන නුිමුතණු කෙමක් බව හිංවඩු ෙසයි.
මුස්ලිම්වරුන් ද නවීන මාධයය ජාල උපකෙණය ෂාවිත කෙ
ඉස්ලාමරම සතයය ඉිමරිපත් කෙන නමුත් එම උත්සාහය
ප්රමාණවත් නැත.

දුර්මතයන් කාලානුූපපීව රවනස් රව
ඉස්ලාමය ෙැන නැරෙන ප්රශං්න කාලරයන් කාලයට
රවනස් රව. අද අසන ප්රශං්න විස්ස පසුගිය දශංකරම ප්රශං්න
රමන් රනොරව. එරලසම අනාෙතරම අසන ප්රශං්න රවනස් විය
හැක. ඉස්ලාම් සම්බන්ධ ව මාධය මවා රපන්වන කකාෙයට
ඉිමරිපත් කෙන ප්රශං්න ද රවනස් වනු ඇත. වසරෙන් වසෙ
ඉස්ලාම් පිළිබඳ ප්රශං්න යම් යම් ත්රස්ත කල්ලි ෙැන සීමාවි
තිරබන බව අපට දැක හැකි රව. 2015 වර්ෂරම
අයි.එස්.අයි.එස්. ත්රස්ත කල්ලිය මාධය ජාලරම සහ ඇමරිකානු
ජනපතිවෙණරම ප්රමු් ස් ානය ෙනි.
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මුළු රලොරවම පවතින සයලු වැෙිම මත එක හා
සමාන බවක් දක්වියි.
රලොරව විවිධ ෙටවල ජනතාව සමර සාකේඡා කෙන
විට ඔුනන් සයලු රදනාම ඉස්ලාම් පිළිබඳ ව නෙන ප්රශං්න
රපොදුරව එක හා සමාන බව දුටුරවිව. ඇතැම් ෙටවල ඔුනන්රේ
සමාජයට රහෝ සිංස්කෘතියට අදාඝ අමතෙ ප්රශං්න කිහිපයක්
ඉිමරිපත් කෙති. නිදසුනක් වශංරයන් ඇමරිකාරව “රපොලි ෙනු
රදනු ඉස්ලාම් තහනම් කෙන්රන් මන්දැ?“ යි රපොදුරව ඔුනන්
නෙන ප්රශං්නයකි.
රමහි සඳහන් ප්රශං්න විස්ස අතෙ මුස්ලිම් රනොවන
ඉන්ිමයානුවන්රේ ඇතැම් ප්රශං්න ද ඇතු ත් කර ිව. රමයට
රහේතුව රලෝකරම සෑම ෙටකම ඉන්ිමයානුවන් පැතිෙ සටින
අතෙ ඔුනන් රලෝක ජනෙහනරයන් 20% පමණ රවති. රම්
නිසා ඔුනන් නෙන ප්රශං්න රලොරව සැරවෝටම අද රව.

ඉස්ලාමය අධයයනය ක මුස්ලිම් රනොවන්නන්
අතෙ පවතින වැෙිම මත
ඉස්ලාමය අධයයනය ක මුස්ලිම් රනොවන අය රබොරහෝ
රදරනක් සටිති. ඔුනන්රෙන් බහුතෙයක් ඉස්ලාමයට එරෙහිව
විරව නය කෙන රල්්කයන්රේ රපොත් පමණක් කියවා ඇත.
රමවැනි මුස්ලිම් රනොවන්නන් තමන් රෙොඩ නො ෙත් වැෙිම
මතට එකර ව තවත් ප්රශං්න විස්සක් ඉිමරිපත් කෙති. එනම්
කුර්කනය පෙස්පෙ බවද විදයානුකූල රනොවන බවද ඔුනන්
ර ෝදනා නෙති. ඔුනන්ට අදා පිළිතුරු අතිරර්ක වශංරයන්
සූදානම් කෙ ඇත. රම් පිළිබඳ ව මම රවනම රද්ශංනයක් ද
පැවැත් ුනරයිව.
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1. පිරිිවන් සහ බහු ෂාර්යා විවාහය
ඉස්ලාම් දහරම් බහු ෂාර්යා විවාහය සදු කෙ ෙැනීම
සඳහා පිරිිවන්ට පමණක් අනුමැතිය ලබා ිම ඇත්රත් මන්ද?
බහු විවාහය රකොටස් රදකකට රවන් ක හැකිය. ප්ර ම
රකොටස එක් පිරිිවරයකු එක් ස්්රියකට වඩා විවාහ වීම රහවත්
බහු ෂාර්යා රසේවනයයි. රමය ඉිංග්රීසරයන් Polygamy යැයි
කියනු ලැරබ්. රදවන රකොටස එක් ස්ත්රීයක් එක් පිරිිවරයකුට
වඩා වැඩිරයන් විවාහ වීම රහවත් බහු පුරුෂ රසේවනයයි. රමය
ඉිංග්රීසරයන් Polyandry යැයි කියනු ලැරබ්.
ප මුවන රකොටස එනම් පිරිමීන් සඳහා එක් රකරනකුට
වඩා වැඩි (සව රදරනකු දක්වා) කාන්තාවන් විවාහ කෙ ෙැනීම
ඉස්ලාම් දහරම් ඇතැම් රකොන්රද්ස මත අනුමත කෙනු ලැබ
ඇත. රදවන රකොටස රහවත් කාන්තාවක් පිරිිවන් කිහිප
රදරනකු විවාහ කෙ ෙැනීම ඉස්ලාම් සම්පූර්ණරයන්ම තහනම්
කෙ ඇත.

“එක් රකරනක් සමර විවාහ කෙනු” යැයි අණ කෙන
එකම කෙිවක රන් ය අල් කුර්කන් පමණි.
කිසඳු කෙිවක රන් යකුදු පිරිිවන් විවාහ ක හැකි
ෂාර්යාවන් සිං්යාවන් පිළිබඳ ව සීමාවක් පනවා නැත. එරමන්
ම බහු ෂාර්යාවන් විවාහය සදු රනොක ුතතු යැයි අවධාෙණය
රනොකෙයි. රලෝකරම දැනට දක්නට ඇති හින්දු
ෂක්තිකයන්රේ කෙිවක රන් වන “ොමායනා” රහෝ “මහා
ෂාෙතය” රහෝ “ෂෙවත් ගීතය” රහෝ නැතරහොත් ක්රිස්තියානි
වරුන්රේ කෙිවක රන් ය වැනි බයිබලය රහෝ ුතරදව
කෙරම් නීති රන් තය වන තල්මූද් Talmudic වැනි රන් වල
රහෝ පිරිිවන් බහු ෂාර්ය විවාහය සදු කෙ ෙැනීරම් තහනමක්
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පිළිබඳ ව නිරයෝෙ කිසවක් දක්නට රනොමැත. එරමන්ම ඉහත
සදහන් කෙිවක රන් අනුව පිරිිවන් රකොපමණ කාන්තාවන්
සමර ුනවද විවාහ විය හැකිය. එරහත් පසු කාල වලමට පැිවණි
හින්දු ක්රිස්තියානි හා ුතරදව පූජකවරුන් විසන් පිරිිවන් එක්
ස්ත්රීයක් පමණක් විවාහ කෙ ෙත හැකි යැයි නිරයෝෙ කෙ
බහුෂාර්යා විවාහය තහනම් ක හ.
හින්දු කෙම් වල සඳහන් වන “දසෙද ෙජු” බහු
ෂාර්යාවන් හා විවාහවී සටි බව හින්දු ඉතිහාස රන් සදහන්
කෙයි. එරමන්ම “ක්රිෂ්ණා” නම් ෙජු ෂාර්යාවන් කිහිප රදරනක්
සමර සටි බව ද වාර්තා රව.
බයිබලරම පිරිිවන් එක් ස්ත්රීයක් පමණක් විවාහ කෙෙත
ුතතු යැයි තහනම් කිරීමක් රනොමැති නිසා කෙම්ෂ කාලරමිම
ක්රිස්තියානි පිරිිවන් ඔුනන් තම මනාපය පරිිම ස්ත්රීන් රකොපමණ
සිං්යාවක් ුනවද විවාහ කෙ ෙත්හ. එරහත් ෙත ුන සයවස්
කිහිපයකට රපෙමට ක්රිස්තියානි පිරිිවන් එක් ස්ත්රීයක් පමණක්
විවාහ කෙ ෙත ුතතු යැයි ක්රිස්තියානි රදව මැදුරු මගින් තහනම්
කෙනු ලැබීය.
ුතරදව කෙරම් පිරිිවන්ට ද තමා කැමති අුතරින් ස්ත්රීන්
කිහිප රදරනකු විවාහ කෙ ෙැනීම අනුමත කෙ තිබුණි.
ඒබ්රහාම්හට ෂාර්යාවන් තිරදරනකු සටි බවත් රසොලමන් ෙජුට
සය ෙණන් ෂාර්යාවන් සටි බවත් ුතරදව කෙිවක නීති රන් ය
වන තල්මූද් Talmud ප්රකාශං කෙයි. ක්රි.ව.960 මට ඉපමට 1030 මට
මෙණයට පත් ුන ෙබ්බි රෙර්රෂොන් රබන් යහූදා (Rabbi
Gershon Ben Yehudah) නමැති ුතරදව පූජකයා බහුෂාර්යා
විවාහයට විරුද්ධ ව නීතියක් පනවා ප්රකාශංයට පත් කිරිරම්
අවස් ාව දක්වා ුතරදව පිරිිවන් අතෙ කාන්තාවන් කිහිප
රදරනකු විවාහ කෙ ෙැනීරම් සම්ප්රදාය පැවතුණි. 1950 වර්ෂය
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අවසානරමමට ඊශ්රායලරම පිහිටා ඇති ුතරදව මූලස් ානය විසන්
කාන්තාවන් කිහිප රදරනකු විවාහ කෙ ෙැනීම පිරිිවන්ට
තහනම් කිරිරම් නීතිය පනවන තුරු ඉස්ලාමීය ෙටවල් වල විසු
ුතරදව පිරිිවන් අතෙ ස්ත්රීන් කිහිප රදරනකු විවාහ කෙ ෙැනීරම්
සම්ප්රදාය පැවතුණි. රකරසේ රවතත් ුතරදව කෙරම්
රමෝර්රමොන් (Mormon) නම් නිකාය බිරියන් 20 රදරනක්
දක්වා - විවාහ කිරීමට අනුමත ලැබ සටිති.

01. බහු ෂාර්යා විවාහය සදු කෙ ෙන්නා හින්දු
කෙිවකයින්
ඉස්ලාමීය කාන්තාවන්රේ තත්ත්වය පිළිබඳ ව රසොයා
බැලීම සඳහා ඉන්ිමයාරව ස් ාපිත කෙනු ලැබු කිවටුරව
(Committtee of the Status of women in Islam) 1975 වන
වසරර්මට නිකුත් කෙන ලද වාර්තාරව 66 සහ 67 වන පිටු වල
සඳහන් කෙ ඇති සිං්යා රල්්න වලට අනුව 1951 හා 1961
වර්ෂය අතෙ ුන වසෙ 10 තු මට හින්දුවරුන් අතුරින් පිරිිවහු
5.06% ක් කාන්තාවන් එකකට වැඩිරයන් විවාහ කෙ රෙන
සටියහ. එරහත් ඉස්ලාමීය පිරිිවන් අතුරින් 4.31% පමණක්
බහු ෂාර්යා විවාහය සදු කෙ රෙන සටියහ. ඉන්ිමයානු
ක්ඩඩුක්රම වයවස් ාවට අනුව ඉස්ලාමීය පිරිිවන්ට පමණක්
බහු ෂාර්යා විවාහය සදු කිරීමට අනුමත කෙ තිරබ්. එරහත්
හින්දුවරුන් බහු ෂාර්යා විවාහය සදු කිරීම ඉන්ිමයානු
ක්ඩඩුක්රම වයවස් ාවට අනුව නීති විරෙෝික ක්රියාවකි.
රමරසේ හින්දුවරුන් බහු ෂාර්යා විවාහය සදු කෙ ෙැනීම
නීති විරෙෝික ක්රියාවක් ුනවද මුස්ලිම්වරුන් හා සැසමේරම්මට බහු
ෂාර්යා විවාහය සදු කිරීරම් ක්රියාරවහි රපෙමුණු රෙන
සටින්රන් හින්දුවරුන්මය. රපෙ කාල වලිම හින්දුවරුන්ටද බහු
ෂාර්යා විවාහය සදු කෙ ෙැනීමට කිසදු තහනමක් රනොතිබුණි.
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හින්දු කෙිවක පිරිිවන් බහු ෂාර්යා විවාහය සදු කෙ ෙැනීම
තහනම් කෙනු ලැබුරව 1954 වසරර්මට සම්පාදනය කෙන ලද
හින්දු විවාහ නීතිරමමටය. අදටත් එක් හින්දු පිරිිවරයක් බහු
ෂාර්යා විවාහය සදු කෙ ෙැනීම රනොක
ුතකු යැයි
ව ක්වන්රන් ඉන්ිමයානු ක්ඩඩුක්රම වයාවස් ාව ිවස හින්දු
දහමය රනොරව.
මී රට ඉස්ලාමය එක් පිරිිවරයකු ස්ත්රීන් කිහිප
රදරනකු විවාහ කෙ ෙැනීම අනුමත කෙ ඇත්රත් ඇයි දැයි
සවිස්තොත්මක ව වමසා බලමු.

02. බහුවභාර්ය ාවසඳහාවඅල්වකුර්ආ ය වසීමාැක්ව
ප ැයි
බහුෂාර්යා රසේවනය රලොවට ප්ර ම වශංරයන් හඳුනා
දුන්රන් ඉස්ලාමය රනොරව. ඉස්ලාමයට රපෙ ුන ශංත වසෙ
දහස් ෙණනකින් රමම සරිත රලොරව සෑම තැනම පැතිෙ තිබුනු
බව කුනරුත් මතකරම තබා ෙත ුතතුය. මා කලින් සඳහන් ක
පරිිම රලෝකරම ඇති කෙිවක රන් අතුරින් එක් ස්්රියක්
පමණක් විවාහ කෙ ෙන්නැයි අවධාෙණය කෙන්රන් අල්
කුර්කනය පමණයි. එනම් විවාහ වන රලස පිරිිවන්ට අණ
කෙන්රන් ඉස්ලාම් දහම පමණයි.
“අනා යින්රේ විෂරයහි ුතක්ති සහෙත ව කටුතතු ක
රනොහැකියැයි ඔබ බිය ුනවරහොත් ඔබ ප්රිය කෙන ස්ත්රීන්
රදරදනකු රහෝ තිරදරනකු රහෝ සව රදරනකු රහෝ විවාහ කෙ
ෙන්න. (ඔුනනතෙ) ුතක්ති සහෙත ව කටුතතු ක රනොහැකි
යැයි ඔබ බිය ුනවරහොත් එක්රකරනකු (පමණි) නැතරහොත් ඔබ
සතු වහල් ස්ත්රීන් (ප්රමාණවත් කෙ ෙන්න) ඔබ සීමාව
රනොඉක්මවීමට කසන්න මෙ රමයයි.” යනුරවන් අල් කුර්කන්
සූො අන් නිසා 4:3. පවසයි.
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අල් කුර්කනය පහ වීමට රපෙ වූ කාලවකවානු වලමට
එකල සමාජරම බහු ෂාර්යා විවාහයට තහනම් කිසවක්
රනොතිබුණි. පිරිිවහු ස්ත්රීන් රකොපමණක් ුනවද විවාහ කෙ
ෙන්නා සරිතක් එකල විය. පිරිිවන් අතරින් බහුතෙයක් ස්ත්රීන්
කිහිප රදරනකු විවාහ කෙ ෙන්නා අය ුනහ. එරහත් අල්
කුර්කනය පහ කෙනු ලැබීරමන් පසු ව ඉස්ලාම් දහරම් එක්
පිරිිවරයකු ස්ත්රීන් සව රදරනකු දක්වා විවාහ කෙ ෙත හැකි
යැයි සීමාවක් පැනවිය. එක් පිරිිවරයක් උපරිම වශංරයන් ස්ත්රීන්
සව රදරනකු විවාහ කෙ ෙත හැකිය. එයද එම කාන්තාවන්
අතෙ එක හා සමාන ව සාධාෙණත්වය ඉටු ක ුතතුය යන
රකොන්රද්සය මත බහු ෂාර්යා විවාහයට සීමා පනවනු ලැබීය.1
“ෂාර්යාවන් අතෙ ුතක්ති සහෙත ව කටුතතු කිරිමට ඔබ
කශංා ක ත් ඔබට රනොහැකිය. එබැවින් මුළුමනින් ම (එක්
පැත්තකට) ඇල වී අරනක් තැනැත්තිය ගුවරනහි එල්ලා දමනු
ලබු රකරනක් රමන් අත් හැෙ රනොදමන්න. ඔබ සමඟිය
කෙක්ෂා රකොට (රදවියන්ට) බිය ුනවරහොත් අල්ලාහ් ක්ෂමා
කෙන්රනකු හා අපරිිවත දයාවන්විතරයකු රව.” අල් කුර්කන්
සූො අන් නිසා 4:129.
ඉස්ලාමයට රපෙ ුන ුතෙයට අයත් සෑම සමාජයකම බහු ෂාර්යා
රසේවනය බහුල ව දක්නට තිබුණි. ශංක්තිමත් පිරිිවරයක් විසන් රහෝ
ුතද්ධයක ජය ෙත් විට අත් පත් කෙ ෙන්නා කාන්තාවන් විසන්
අන්තඃපුෙය පුෙවා ෙන්නා සදුවීම් පිළිබඳ ව අපි ඉතිහාසරම දකිමු. පැෙණි
අොබි සමාජරම සම්ප්රදායද රමයට රවනස් එකක් රනොවිය. රමවැනි
සමාජයට අයත් පිරිිවන් විවාහ ක හැකි බිරියන් සව රදරනකුට ප්ර ම
වෙට සීමා කර ේ ඉස්ලාම් දහමයි. එරහත් රමම වෙප්රසාදය ලබන්නට
නම් තම බිරියන් අතෙ එක හා සමාන සාධාෙණත්වය ලබා ිමය ුතතුය යන
රකොන්රද්ස පැන ුන දහම ඉස්ලාම් පමණි. පිරිිවන් විවාහ විය ුතතු බව
ඉස්ලාම් තෙරම පවසයි.
1

14

ඉහත සඳහන් අල් කුර්කන් වැකිය මඟින් ඉස්ලාමරම
බහු ෂාර්යා විවාහය යනු එක් අනුමැතියක් ිවස අනිවාර්යය
ුනවක් රනොවන බව කුනරුත් දැන ෙත ුතතුය.2
ඉස්ලාමීය දෘෂ්ටි රකෝණරයන් බලන ක බහු ෂාර්යා
විවාහය සදු ක මුස්ලිම්වෙරයකු එම ක්රියාව රහේතුරවන් එක්
ස්ත්රීයක් පමණක් විවාහ ක තවත් මුස්ලිම්වෙරයකුට වඩා
උසස් රනොවන්රන්ය.

03. කාන්තාවන්රේ කුත කාලය හා පිරිිවන්රේ කුත
කාලය
ස්වෂාවරයන්ම පුරුෂයන් හා ස්ත්රීන් ඉපරදනුරම එක
සමාන ප්රතිශංතරයනි. රෙෝෙ ප්රතිශංක්තිකෙණ හැකියාව
ප්රරුෂයන්ට වඩා ස්ත්රීන්ට උසස් මට්ටමක පිහිටා ඇත. විෂ බිජ
වලට එරෙහි ව ඔරෙොත්තු මටරම්ිම පිරිිව මුන්ට වඩා ෙැහැනු
මුන් ශංක්තිවන්ත ව සටිති. රම් රහේතුව නිසා දරු අවිකරමිම
ෙැහැනු මුන් මෙණයට පත් වීමට වඩා පිරිිව මුන් අිකක
රලස මෙණයට පත්රවති.
ුතද හා සිංරාමවල මට කාන්තාවන්ට වඩා පිරිිවන් වැඩි
වශංරයන් ඝාතනයට ලක් රවති. අනතුරු වලින් ද රෙෝෙ
වැලමේරමන් ද මෙණයට පත්වන්නන්රෙන් ස්ත්රීන්ට වඩා
පිරිිවන්රේ ප්රතිශංතය අිකකය. පිරිිවන්රේ කුත කාලය
ස්ත්රීන්රේ කුත කාලයට වඩා අඩුරවන් තිරබන නිසා කුමන
ඉස්ලාමරම බිරියන් සව රදරනක් හා විවාහ විය ුතතු බව කිසදු
බලපෑමක් කෙන්රන් නැත. රමය මුස්ලිම්වෙරයකුට වෙප්රසාදයක් රනොව
අමතෙ වෙකීමක් සහ අමතෙ බෙක් බව ස කන්න.
2
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කාල පරිේරේදයක ුනවද බිරිය අහිිව ුන ස්වාිව පුරුෂයින්ට වඩා
ස්වාිව පුරුෂයින් අහිිව ුන වැන්දඹුවන් රමරලොරවහි අිකක රලස
දක්නට ලැරබ්.

04. ෙබ්සා කිරීම හා දරු ඝාතනයන්
ජනෙහනරයන් ස්ත්රීන්රේ සිං්යවට වඩා පිරිිවන්රේ
සිං්යාව වැඩිරයන් සටින ෙටවල් අතරින් ඉන්ිමයාවද එකකි.
ෙර්ෂාෂය තු සටින්රන් ස්ත්රී කලලක් යැයි දැන ෙත් වහාම
ෙබ්සා කිරිම ද උපන් දරුවා ෙැහැනු දරුවකු යැයි දැන ෙත්
විෙස ඝාතනය කෙනු ලැබීමද රමයට රහේතු වී තිරබ්.
ඉන්ිමයාරව පමණක් වසෙකට ලක්ෂ දහයකට අිකක කලලයන්
ෙැහැනු දරුවන් යැයි හඳුනා ෙැනීරමන් පසුව ෙබ්සා කෙනු
ලැරබති. රමම සාපොධී ක්රියාව නවතනු ලැබුවරහොත්
ඉන්ිමයාරවමට ද පිරිිවන්රේ සිං්යාවට වඩා සත්රීන්රේ සිං්යාව
අිකක වන බව ස්ථීෙය.

05. රලෝක ජනෙහනරයන් පිරිිවන්රේ සිං්යාවට
වඩා ස්ත්රීන්රේ සිං්යාව අිකකය
ඇමරිකාරව ජනෙහනරයන් ස්ත්රීන්රේ සිං්යාව
පිරිිවන්රේ සිං්යවට වඩා ලක්ෂ 78 කින් අිකකය. ඇමරිකානු
අෙනුවෙ නිවරයෝක් නෙෙරම පමණක් ස්ත්රීන්රේ සිං්යාව
පිරිිවන්රේ සිං්යාවට වඩා ලක්ෂ10කින් අිකකය. ඇමරිකානු
නිවරයෝර්ක් අෙනුවෙ මුළු ජනෙහනරයන් තුරනන් එකක්
සමලිිංගික රසේවනරම රයරදන පිරිිවන් රවති. ඇමරිකානු මුළු
ජනෙහනරයන් ඉහත සඳහන් පිරිසරේ සිං්යාව රකෝටි
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රදකහමාෙකි. එවැන්නන් විවාහ කෙ රනොෙන්නා බව අප
කුනරුත් දන්නා කරුණකි. ඒ කකාෙයටම බ්රිතානයරම
කාන්තාවන්රේ සිං්යාව පිරිිවන්රේ සිං්යාවට වඩා ලක්ෂ 40
කින් අිකකය. ජර්මනිරම කාන්තාවන්රේ සිං්යාව පිරිිවන්රේ
සිං්යාවට වඩා ලක්ෂ 50ක් අිකකය. රුසයාරව පිරිිවන්රේ
සිං්යාවට වඩා කාන්තාවන්රේ සිං්යව ලක්ෂ 90ක් අිකකය.
රලෝකරම සමස්ත ජනෙහනරයන් කාන්තාවන් රකෝටි
රකොපමණ සිං්යාවක් පිරිිවන්ට වඩා අිකක දැයි දන්රන්
අල්ලාහ් පමණි.

06. එක් පිරිිවරයකු එක් ස්්රියකට පමණක් සීමාවක්
පැනවීම ප්රාරයෝගික රනොරව.
එක් පිරිිවරයක් එක් ස්්රියක් පමණක් විවාහ කෙ ෙත
ුතතු තත්ත්වයක් පවතින්රන් නම් ඇමරිකාරව පමණක් රකෝටි
3ක කාන්තාවන් සිං්යාවක් විවාහ කෙ ෙැනීම සඳහා පිරිිවන්
රනොමැති ව රැමේ සටින තත්ත්වයක් උදා රව. රමයට අමතෙ ව
කමරිකාරව පිරිිවහු රකෝටි රදකහමාෙක් සමලිිංගිකරයෝ රවති
යි යන්න අවධානයට ෙත ුතතුය. එරලසම බ්රිතානයරම
කාන්තාවන් ලක්ෂ 40ක් විවාහ කෙ ෙැනීම සඳහා පිරිිවන්
රසොයා ෙැනීමට රනොහැකි ව සටීම සහ රුසයාරව කාන්තාවන්
ලක්ෂ 90ක් විවාහ කෙ ෙැනීම සඳහා පිරිිවන් රසොයා ෙැනීමට
රනොහැකි ව සටීම යන තත්ත්වය උදාරව.
නිදසුනක් රලස විවාහ රනොුන මාරේ සරහෝදරිය
නැතරහොත් ඔරබ් සරහෝදරිය විවාහ කෙ මටම සඳහා පිරිිවන්
රසොයා ෙැනීමට රනොහැකි තත්ත්වයක පවතින ඇමරිකාරව
අපි රවරසන බව උපකල්පනය කෙමු. ඇයට ඇත්රත් විකල්ප
අවස් ාවන් රදකක් පමණි. එකක් නම් දැනටමත් විවාහ වි
සටින රකරනකු තම ස්වාිව පුරුෂයා වශංරයන් පිළිෙැනීමය.
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නැතරහොත් ඇය ඇමරිකාරව රපොදු රව ඳ ෂා්ඩඩයක් බවට
පත් වීමය.3 රම් රදක හැෙ අන් කිසදු විකල්පයක් රනොමැති
තත්ත්වයකිම ඇය ඇමරිකාරව රපොදු රද්ප ක් බවට පත් විමට
වඩා දැනටමත් විවාහ වී සටින රකරනකු සය ස්වාිව පුරුෂයා
වශංරයන් පිළිෙැනීම නමැති ප මු ව සඳහන් ක අවස් ාව
පමණක් පතිවත් බුද්ිකමත් සදා ාෙ සම්පන්න කාන්තාවක්
රතෝො ෙනියි.
බටහිෙ සිංස්කෘතිරයහි එක් පිරිිවරයක් කාන්තාවන්
කිහිප රදරනකු සමර සම්බන්ධකම් පවත්විවන් සටීම බහුල ව
දැකිය හැකි රදයකි. රමවැනි තත්ත්වයන් වලිම කාන්තා වන්ට
අනාෙක්ෂිත තත්ත්වයක් හා සමාජයට බිය වී වතවත් විය ුතතු
තත්ත්වයක් උදා රවයි. එවැනි තත්ත්වයක් තු එම සමාජරම
එක් ස්්රියක් එක් පිරිිවරයකුට රදවන බිරිය රලස සටීම මුළු
විවාහ ජිවිතයක් රනොලැබු රහෝ ිමක්කසාද වූ රහෝ වැන්දඹු බවට පත් වූ
කාන්තාවන්ට තවත් විකල්පයක් වර්තමාන සමාජය ඉිමරිපත් කෙයි.
ශංාරීෙක හැඩරුව සහිත ූපමත් කාන්තාවක් කර්ථික වාසය සඳහා තවත්
පිරිිවරයකුරේ අනියම් බිරිය වශංරයන් වතවත් විය හැක. රමවැනි වතවිතරම
ඇයට කිසදු රැකවෙණයක් රහෝ ෙක්ෂණයක් රහෝ නැත. එම පිරිිවයාරේ
රුචිය රවනස් වූ විෙස ඇය යළි අනා බවට පත් වන අනතුෙ නිතෙ
පවති. රමම පිරිිවයාරේ මාර්ෙරයන් දරුවන් ඉපදුරන් නම් ඔුනන් ද
අසෙණ බවට පත් විම වැ කිය රනොහැක. යම් අවස් ාවක රමම පුරුෂයා
ිවය ගිරම නම් ඔහුරේ ප මුවන බිරිය සහ ඇයරේ දරුවන් රමම අසෙණ
කාන්තාව සහ ඇරේ දරුවන්ට කිසදු අයිතිවාසකම් ලබා රනොරදති.
රමරලස අසෙණ තත්ත්වයට නැවත වෙක් පත් වන කාන්තාව ෙැන
රමොරහොතකට සතා බලන්න. රමවෙ නම් ඇය සමාජරම අවමානයට ලක්
වීම කිසරවකුට වැ ැක්විය රනොහැක. රමවැනි සම්බන්ධතාවරයන් බිහි
වන දරුවන්ද අවසානරම සමාජරම බලවත් සතුෙන් බවට පත් විය හැක.
3
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හදවතින්ට සමාජය විසන් පිළිෙන්නා අතෙ එම කාන්තාවට
රෙෞෙවාන්විත රමන්ම කෙක්ෂිත වතවිතයක් එමගින් උදා රව.
දැනටමත් විවාහ වූ රකරනකු ස්වාමී පුරුෂයා වශංරයන්
පිළිෙැනීම නැතරහොත් රපොදු රද්ප ක් බවට පත් වීම රහෝ
අනියම් බිරියක් රලස කල්රෙවිම යන රමම විකල්ප තුන ිවස
අන් කිසදු විකල්පයක් රනොමැති තත්ත්වයක සටින ස්ත්රීයකට
ප මුරවන් සඳහන් ක විකල්පය පිළිෙන්නා රලස ඉස්ලාම්
දහමය අනුශංාසනා කෙන අතෙ ඉතිරි විෙල්ප සම්පූර්ණරයන්
ප්රතිරක්ෂේප කෙන රලස ද අනුශංාසනා කෙයි.
ඉස්ලාමරම පිරිිවන් උපරීම වශංරයන් ස්්රින් සව
රදරනකු දක්වා විවාහ කෙ ෙැනීම සඳහා තවත් රහේතු ොශියක්
තිබුණද විරශංේෂරයන් ස්ත්රීන්රේ පතිවත කෙක්ෂා කිරීම උරදසා
පිරිිවන් බහු ෂාර්යා විවාහය සදු කෙ ෙැනීමට ඇතැම් වැදෙත්
රකොන්රද්සීන් මත අනුමත කෙ ඇත.

2. කාන්තාවන් හා බහු පුරුෂ විවාහය4
පිරිිවන්ට බහු ෂාර්යා විවාහ සදු කෙ ෙැනීමට අනුමැතිය
රදන ඉස්ලාමය ස්ත්රීන්හට බහු පුරුෂ විවාහය සදු කෙ ෙැනීමට
තහනම් පනවන්රන් මන්ද?

හින්දු කෙිවකයන්රේ මහාෂාෙත නම් ජාතක කතාරව පා්ඩඩු ෙජුරේ
පුත්රයන් පස් රදරනක් පාිං ාලි නම් එක් බිරියක් රබදා ෙත් බව සඳහන්
රව. රමය සදුුනරම ඔුනන්රේ මව කුන්ිම රද්වියරේ අණට එකරව යි.
එරහත් ඉතාමත් දැඩි හින්දු ෂක්තිකයන් කිසරවක් රමය අනුෙමනය
කිරීමට සූදානම් නැත. රමයින් අපි ඉරෙන ෙන්නා පාඩම කුමක් ද?
4
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පිරිිවන්ට බහු ෂාර්යා විවාහය කෙ ෙැනිමට අනුමැතිය මට
ඇති ඉස්ලාම් දහම ස්ත්රීන්හට බහු පුරුෂ විවාහය තහනම් කෙ
ඇත්රත් මන්දැ? යි මුස්ලිම්වරුන් ඇතුළු ව අනය කෙිවකයින්
රබොරහෝ රදරනකු තර්කානුකූල ව ප්රශං්නයක් මරෙන් අසති.
ඉස්ලාම් දහම සාධාෙණත්වය හා සමානාත්මතාවය
ස් ාපිත කෙන දහමක් බව මා ඔබට අවධාෙණරයන්
පවසන්නට කැමැත්රතිව. පිරිිවයා සහ ස්ත්රීය එක සමාන ව
මැවූ අල්ලාහ් පිරිිවයාට සහ ස්තීයට රවනස් ුන වෙකිම් හා
හැකියාව සඳහා ෙති ලක්ෂණයන් පිරිනැමීය. ශංාරීරික
වශංරයනුත් මානසක වශංරයනුත් පිරිිවන් හා ස්ත්රීන් රවනස් ුන
අය රවති. සමාජරම පිරිිවන්ට හා ස්ත්රීන්ට ඔුනරනොුනන්ට අයත්
රවනස් වූ ක්රියාකලාපය හා වෙකිම් හිිව වී ඇත. ඉස්ලාමීය
දෘෂ්ටි රකෝණරයන් බැලීරම්ිම පිරිිවන් හා ස්ත්රීන් මනුෂයත්වය
පදනිවන් සමසම (equal) වන නමුත් ඔුනහු (identical)
සර්වසම අය රනොරවති.
අල් කුර්කනරම හතෙ වන පරිේරේදය වන අන් නිසා හි
22 සට 24 වන වැකිය දක්වා පිරිිවන් කිනම් අය විවාහ කෙ ෙත
හැකි ද කිනම් අය විවාහ කෙ ෙත රනොහැකි ද යන්න පිළිබඳ ව
ලැයිසතුවක් සපයයි.
“ඔරබ් වහල් කාන්තාවන් හැෙ ස්වාිව පුරුෂයන් සටින
කාන්තාවන් ද (විවාහ කිරිමට තහනම් කෙ ඇත. රමය)
අල්ලාහ් විසන් ඔබ රකරෙහි පනවා ඇති නීතියකි.“ සූො
අන්නිසා 4:24.
විවාහ කිරීමට නුසුදුසු අය පිළිබඳ ව ප්රකාශං කෙන
ලැයිස්තුරව ස්වාිව පුරුෂයන් සටින කාන්තාවන් ඔබ විවාහ
කෙ ෙැනීම තහනම් කෙනු ලැබ ඇතැයි පවසා විවාහ වී ස්වාිව
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පුරුෂයන් සමෙ ජිවිත් වන කාන්තාවන් රවනත් පිරිිවන් විසන්
විවාහ කෙ ෙැනීම තහනම් කෙ ඇත.
බහු පුරුෂ විවාහය ඉස්ලාමය තහනම් කෙන්රන් මන්
දැයි දක්නට ලැරබන රහේතුන් මගින් ඒ ෙැන තෙදුෙටත්
පැහැිමලි ව අපට දැන ෙත හැකිය.
01. බහු ෂාර්යා විවාහරමමට එක් එක් බිරියට උපිමන දරුවන්
කවරෙකුට දාව උපන්රන් දැයි හඳුනා ෙැනීම පහසු කාර්යයකි.
රමම දරුවාරේ පියා රමොහු යැයි රමම දරුවාරේ මව මැය යැයි
හඳුනා ෙැනීමට ඉතා පහසුය. එරලසම එක් ස්ත්රීයක් ස්වාිව
පුරුෂයින් කිහිප රදරනකු විවාහ කෙ රෙන එම විවාහය මගින්
උපිමන දරුවාරේ මව මැය යැයි හඳුනා ෙැනීම පහසු කාර්යයක්
වන්නට පුළුවන. එරහත් දරුවාරේ පියා වන්රන් රමොහු යැයි
හඳුනා ෙැනීම ඉතා අසීරු කාර්යයකි. දරුවාරේ මව හා පියා
වන්රන් රමොුනන් යැයි හඳුනා ෙැනීරම් විෂයට ඉස්ලාමය අති
මහත් ප්රමු්ත්වයක් ලබා රදන්රන්ය. තමාරේ රදමාපියන්
වන්රන් රමොුනන් යැයි රනොදන්නා දරුවන් විරශංේෂරයන්ම
තමාරේ පියා වන්රන් රමොහු යැයි රනොදන්නා දරුවන්
මානසක රෙෝගීන් බවට පත් වන බව මානසක රෙෝෙ පිළිබඳ
වවදයවරු පවසති. එවැනි දරුවන්රේ මා අවිමය ්රීතිමත්
කාලයක් රලස රනොපවති. ෙණිකාවන්ට උපිමන දරුවන්රේ
මා අවිමය නිරෙෝගිමත් එකක් රනොවන්රන්ද ඉහත සඳහන්
ක රහේතුන් නිසාමය. එක් ස්ත්රීයක් බහු පුරුෂ විවාහය සදු කෙ
රෙන එමගින් ඉපදුනු දරුවන් පාසැලට ඇතු ත් කිරීරමිම
පියාරේ නම වශංරයන් එකම දරුරවකුට පියවරුන් රදරදරනකු
රහෝ එයට වැඩිරයන් නම් පවසන්නට සදු වන අෂාෙය
සම්පන්න තත්ත්වයක් උදා විය හැක.
එරහත් මෑත කැලරම මට විදයාත්මක ිමුතණුව රහේතුරවන්
ජාන පරික්ෂණය මගින් එක් දරුරවකුරේ මව අසවල්
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තැනැත්තිය රලස හා එක් දරුරවකුරේ පියා අසවල් තැනැත්තා
රලසත් හඳුනා ෙන්නට හැකියාව තිරබන බවත් අපි දන්නා
කරුණකි. එනිසා රමහි මට රෙන හැෙ දැක්ුන රමම තර්කය
අතීතයට ෙැ රපනවා ිවස වර්තමානයට රනොෙැ රපන බව
පවසයි.
02. පිරිිවරයකු හා ස්ත්රීරයකු ෙැන සලකා බැලීරම්ිම එක්
පිරිිවරයකුට බහු ෂාර්යා විවාහ සදු කෙ ෙැනීම සඳහා සුදුසු
රද්හ නිර්ිවතය ස්වෂාරවන්ම හිිව වි ඇති බව දැක ෙත හැකිය.
03. එක් පිරිිවරයකු ස්ත්රීන් කිහිප රදරනකු විවාහ කෙ ෙත්
අවස් ාවකමට ද ස්වාිව පුරුෂයා වශංරයන් තම වෙකීම ඉටු
කිරිමට ශංාරීරික වශංරයන් පිරිිවයාට එම කාර්යය පහසුය.
පිරිිවන් කිහිප රදරනකු විවාහ කෙ ෙන්නා කාන්තාවක් බිරිය
වශංරයන් තම වෙකීම එක් එක් ස්වාිව පුරුෂයින් රවනුරවන්
ඉටු කිරීම අපහසු කාර්යයකි. ස්ත්රීයක් මාසක සෘතුව ඇති වන
කාල වලමට මානසක වශංරයනුත් කායික වශංරයනුත්
රවනස්කම් ොශියකට මුහුණුපාන බව ප්රතිරක්ෂේප ක
රනොහැකි සතයයකි.5
ශ්රී ලිංකාරව ඇතැම් ප ාත් වල වසෙ 50කට පමණ රපෙ දක්වා පුනරල්
සරහෝදෙයන් රදරදරනකුට එක් කාන්තාවක් විවාහ කෙ මටරම් සරිතක්
පැවතුණු බව අපි කුනරුත් දනිමු. රමය සය වසෙ ෙණනාවකින් පැවත ක
සරිතකි. රමවැනි විවාහය “එක් රේ කෑම” යන නිවන් හැඳින්රව. පුනරල්
රද්ප රබමට යාම ව කිනු පිණිස රදමාපියන් විසන්ම තම පුතුන්ට එක්
බිරියක් පමණක් විවාහ කෙ රදන ලමට. රමහි ප්රතිලලයක් වශංරයන් හට
ෙත් ශංාරීරික රහෝ මානසක ෙැටලු සම්බන්ධ ව කිසදු වාර්තාවක් ප්රසද්ධ
රනොුන රහේතුරවන් රමම සරිත් පිළිබඳ ව රහොඳ රහෝ නෙක විපාක
කිසරවක් කතා රනොකෙයි. රකරසේ රවතත් රමම සරිත ක්රම ක්රමරයන්
අඩු වී වර්තාමන ුතෙරම ලිංකාරව සෑම ප ාරතන්ම ඉවත් වී ගිය බව
රපරන්. රමවැනි බහු පුරුෂ විවාහරයන් යම් කිස යහපතක් තිබුර්ඩ නම්
5
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04. ස්වාිව පුරුෂයින් කිහිප රදරනකු විවාහ කෙ ෙත්
කාන්තාවක් එකම කාල පර්ේරේදයක මට පිරිිවන් කිහිප
රදරනකු සමර සිංසර්ෙරම රයමටම නිසා ලිිංොශ්රිත සමාජ රෙෝෙ
වලින් පීඩාවට පත් වීම සඳහා ුන අවස් ාවන් ඉතා බහුලය.
රමකී සමාජ රෙෝෙ කිසදු වෙදක්වත් රනොක අරනකුත් ස්වාිව
පුරුෂයන්හටද දරුවන්ටද පැතිරීරම් අවස් ාවන් ඉතා අිකකය.
රමකී ෙැටලු ව කාන්තාවන් කිහිප රදරනකු විවාහ කෙෙන්නා
පිරිිවරයකුට ඇති රනොරව.
ඉහත සඳහන් ක රහේතුන් ිවනිසා විසන් පහසුරවන්
හඳුනා ෙැනීමට හැකි ඒවාය. ස්ත්රීයක් බහු පුරුෂ විවාහ සදු
රනොක ුතතු යැයි තහනම් ක මැුනම්කරුවා වන අල්ලාහ්
නිිවසුන් වශංරයන් අප රනොදත් අරනකුත් තිරබන්නා ුන රහේතු
කාෙක සයල්ල දන්රන්ය. ඉස්ලාමරම ස්්රින් බහු පුරුෂ
විවාහය සදු කෙ ෙැනීම තහනම් කෙනු ලැබ තිරබන්රන්
එබැවිනි.

3. කාන්තාවන් සහ ෆර්දාව
මුස්ලිම් කාන්තාවන් ෆර්දා ඇඳිය ුතතු යැයි බල කෙ
ඔුනන් නින්දාවට පත් කෙන්රන් මන්ද?
ඉස්ලාමීය නීතිය යටරත් ස්ත්රීන් ඇඳුම් පිළිබඳ ව
විරව නය රනොක මාධයයක් රලෝකරම රනොමැත යැයි
පැවසය හැකි තෙමට ඉස්ලාමරම කාන්තාවන්රේ තත්ත්වය
පිළිබඳ ව අපවාද නැගීම අෙමුණ රකොට රෙන රලෝකරම
පවතින මාධයයන් ක්රියා කෙති.
රමම සරිත් රමරලස අතුරුදන් වීමට රහේතුව කුමක්ද? රම් සරිත පිළිබඳ ව
කිසවක් රනොදන්නා තරුණ පිරිසක් ද වර්තමාන ලාිංකික සමාජරම වාසය
කෙති.
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ඉස්ලාමය අවධාෙණය කෙන ඉස්ලාමීය ඇඳුම් 6 පිළිබඳ
ුන රහේතු සාධක ෙැන දැන ෙැනීමට රපෙ අල් කුර්කනය පහ
වීමට රපෙ රලෝකරම විසු එක් එක් සමාජ වල කාන්තාවන්රේ
තත්ත්වය පැවතිරම රකරසේ දැයි ප මු ව විමසා බලමු.
රපෙ කාල වලමට කාන්තාවන් නින්දාවට ලක් රකොට
කිසදු හැඟීම් රනොමැති ෂා්ඩඩයක් වශංරයන් පමණක්
උපරයෝගි කෙ ෙනු ලැබුහ.
පුොණ කාල වලමට කාන්තාවන් ඉතාමත් පහත් රලස
ිවනිසාට හිිව මූලික රෙෞෙවය පවා අහිිව වූවන් රසේ සලකනු
ලැබුණු බව පහත දැක්රවන ඓතිහාසක සතයතාවන් අපහට
ප්රමාණවත් රලස විස්තෙ ලබා රදයි.

01. බැබිරලෝනියානු ශිෂ්ටා ාෙය
බැබිරලෝනියානු නීතිය අනුව කාන්තාවන් පහත් රලස
සලකනු ලැබ ඔුනන්ට හිිව විය ුතතු මූලික අයිතිවාස කම් පවා
අහිිව කෙනු ලැබ සටියහ. යම් පුද්ෙලරයකු එක් ස්ත්රීයක්
ඝාතනය ක රහොත් ඔහුට මෙණ දඬුවම් පැනවීම රවනුවට

6 කාන්තාවන් තම හැඩරුව හා අලිංකාෙය අන් අයට ප්රදර්ශංන කිරිම ෙැන

ඉස්ලාම් සීමාවක් පනවයි. විරශංේෂරයන් තමන්ට විවාහ කෙ ෙත හැකි
ඥතීන් හා ඥාතීන් රනොවන අය ඉිමරිරම රමරලස ප්රදර්ශංන රනොක ුතතු
බව ඉස්ලාම් අවධාෙණය කෙයි. කාන්තාවන් රව ඳ ෂා්ඩඩයක් රලස
උපරයෝගී කෙනු ලබන රමම ුතෙයට රමවැනි තහනම ඉතාමත් අවශංයය
එකකි. රේසුස් තුමාණන්රේ මෑණිය වන මර්යම් තුිවයරේ ඇඳුම
ෆර්දාවක් බවද ඉස්ලාම් පනවන ඇඳුම එය බවද අමතක කෙ ෆර්දාවට
එරෙහි ව රඝෝෂා කෙන ුතරදව හා ක්රිස්තියානු මාධයය ඉස්ලාමයට එරෙහි
ව මඩ ෙසන වයාපාෙරම රයරදයි.
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ඔහුරේ බිරියට මෙණ දඬුවම මටරම් සරිතක් එම ශිෂ්ටා ාෙරම
පැවතුණි.

02. ග්රීක ශිෂ්ටා ාෙය
ග්රීක ශිෂ්ටා ාෙය පැෙණි ුතෙයට අයත් කීර්තිමත්
ශිෂ්ටා ාෙයක් වශංරයන් සලකනු ලැබීය. රමකී කීර්තිමත්
ශිෂ්ටා ාෙ ුතෙරම මට ස්ත්රීන් තම මූලික අයිතිවාසකම් අහිිව
කෙනු ලැබුවන් වශංරයන් පහත් රකොට සලකනු ලැබුහ.
“පැන්රඩෝො” යනුරවන් හඳුන්වනු ලැබු ිවතයා කතාරවහි
ිවනිස් වර්ෙයාට ඇති වන කපදාවන් සයල්ලටම මුලික රහේතුව
ස්ත්රීන් යැයි ග්රීක ඉතිහාසයන් කියාපායි. ග්රීකවරු ිවනිස් වර්ෙයා
අතරින් ස්ත්රීන් පහත් වර්ෙයක් රලසත් පිරිිවන් හට ඔුනන්
වහලුන් වන බවත් විශං්වාස ක හ. ග්රීක ශිෂ්ටා ාෙරම පසු
කාලරම මට ස්ත්රීන් උසස් අය වශංරයන් සලකනු ලැබුව ද
පිරිිවන්හට හිිව මමත්වය නිසාම ලිිංගික බලහත්කාෙකම් වලට
ද කාන්තාවන් ලක් කෙනු ලැබීය. ග්රීක සමාජරම සයලුම
තොතිෙම් වල ෙණිකා වෘත්තිය බහුල ව දක්නට තිබුණි.

03. රෙෝමානු ශිෂ්ටා ාෙය
රෙෝමානු ශිෂ්ටා ාෙරම කීර්තිය ඉහ ම තලරම පැවති
සමරමමට පවා පිරිිවරයක් තම බිරිය ඝාතනය කිරීම තම
අයිතිවාසකමක් රලස සලකනු ලැබීය. දුො ාෙයත් ස්ත්රීන්
නිර්වස්ත්ර කෙ බලා විරනෝද වීමත් රෙෝමානුවන්රේ සාමානය
සරිතක් විය.

04. ඊජිප්තු ශිෂ්ටා ාෙය
ඊජිප්තු ජාතිකයින් ස්ත්රීන් පාපයක් වශංරයනුත්
යක්ෂයාරේ සිංරක්ත වශංරයනුත් සැලකු හ.
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05. ඉස්ලාම් දහම උදා වීමට රපෙ තිබු අොබි
ශිෂ්ටා ාෙය
ඉස්ලාමය උදා වීමට රපෙ අොබිවරු ස්ත්රීන් පහත්
අන්දිවන් සැලකූහ. ෙැහැනු මුන් උපන්රන් නම් ඔුනන්
රබොරහෝ අවස් ාවන්හි පණ පිටින් ව ලා දැමුහ.

කාන්තාවන් උසස් රකොට සමාන අයිතීන් දුන් ඉස්ලාම්
දහම ඔුනන් තම තත්ත්වය රැක ෙත ුතතු යැයි පවසයි.
වසෙ 1400ට රපෙ ඉස්ලාමය විසන් කාන්තාවන්හට
නිස අයිතිවාසකම් හා නිස තැන ප්රදානය කෙන ලිම. සමාජරම
කාන්තාවන් තමන්ට හිිව රෙෞෙවරයන් ුතතු ව ජිවත් විය ුතතු
යැයි ඉස්ලාමය අවධාෙණය කෙ ඇත.

06. පිරිිවන්ට නියිවත හිජාබය
සරිතක් වශංරයන් ඉස්ලාමරම කාන්තාවන්ට පමණක්
හිජාබ් ක්රමය පවතින බව සාමානය ජනතාව තර්ක කෙති.
එරහත් ශුද්ධ වූ අල් කුර්කනරම අල්ලාහ් කාන්තාවන් සඳහා ුන
හිජාබය පිළිබඳ ව දැනුම් මටමට රපෙ පිරිිවන් සඳහා වූ හිජාබය
පිළිබඳ ව ප මුරවන් පැහැිමලි ව ප්රකාශං කෙයි. අන්
කෙිවකයින් රම් බව කිසවක් රනොදනිති.
“(මුහම්මද්!) තම බැල්ම පහත රහ න රලසත් තම පතිවත
කෙක්ෂා කෙන රලසත් විශං්වාස ක පුරුෂයන්හට පවසන්න.
රමය ඔුනනට පිවිතුරු ය. අල්ලාහ් ඔුනන් කෙන රද් ෙැන
රහොඳින් දන්රන්ය.” අල් කුර්කන් සූො අන් නූර් 24:30.
පිරිිවරයක් එක් කාන්තාවක් රදස රනත් රයොමු ක
විෙස ඔහුරේ සරත් විළිබිය නැති සතුවිලි ඇති වන්රන් නම්
එම ිවනිසා තම බැල්ම පහතට රහළිය ුතතු යැයි අල් කුර්කන්
නිරයෝෙ කෙයි.
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07. කාන්තාවන් සඳහා වන හිජාබ්
“තම බැල්ම පහත රහ න රමන් ද තමන්රේ ලිිංගික
අවයව කෙක්ෂා කෙන රමන් ද (විශං්වාස ක කාන්තාවන්ට
පවසන්න.) තමන්රේ අලිංකාෙයන් එයින් මතු පිටින් රපරනන
දෑ හැෙ (රසසු දෑ) රහළි රනොකෙනරමන් ද තම ය රපරදස
මත හිස වසන සළුව දමන රමන් ද තම ස්වාිව පුරුෂයන්රේ
පියවරුන්ට රහෝ තම පුත්රයින්ට රහෝ තම ස්වාිව පුරුෂයන්රේ
පුත්රයින්ට රහෝ තම සරහෝදෙයන්ට රහෝ තම සරහෝදෙයන්රේ
පුත්රයින්ට රහෝ තම සරහෝදරියන්රේ පුත්රයින්ට රහෝ
තමන්රේ කාන්තාවන්ට රහෝ තමන් සතු වහලුන් අතරින්
(වැඩි මහලු විය රහේතු රකොට රෙන ස්ත්රීන් රකරෙහි)
කාමාශංාරවන් රතොෙ වූ දුබලයින්ට රහෝ කාන්තාවන්රේ ෙහස්
අවයව ෙැන රනොදන්නා කුඩා මුන් හැෙ අන් අය රකරෙහි
තම අලිංකාෙය රහළිදෙව රනොකෙත්වා! ඔුනන් සැර වී තිරබන
අලිංකාෙය දැන ෙනු ලැබි ුතතු පිණිස තම පාද බෙ වන රසේ අඩි
තබා රනොඇවිිමත්වා! විශං්වාස ක අයවලුනි සයල්රලෝම
අල්ලාහ් රවත හැරෙන්න. රමමගින් ජය ලබන්රනහුය.” අල්
කුර්කනය සූො අන් නූර් 24:31.
හිජාබ් ඇමේම සඳහා වූ සීමාවන් හයක් ඉස්ලාමය
අවධාෙණය කෙයි.

හිජාබ් සඳහා වූ ප්රිවතිය
1. ප්රමාණය: ඔබ අඳින ඇඳුම් ශංරීෙය මුළුමතින්ම වැසය හැකි
රසේ තිබිය ුතතුය යන්න ඉස්ලාමීය ඇඳුම් ඇමේම සඳහා වූ ප මු
වන ිවනුම් ද්ඩඩ රව. රමම ප්රමාණය පිරිිවන්ට හා ස්ත්රීන්ට
රවනස් රව. පිරිිවන් තම ෙහස් රපරදස කවෙණ වන රලසන්
ඇඳුම් ඇමේම ප්රමාණවත්ය. ස්ත්රීන් සාමානයරයන් බාහිෙ ව
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රපරනන ශංාරීරික අවයව වන මුහුණ මැණික් කටුව දක්වා අත්
යනාිමය හැෙ ඔුනන්රේ සම්පූර්ණ ශංරීෙයම කවෙණය වන
රලසන් ඇඳුම් ඇඳිය ුතතුය. තවද ඔුනන් ප්රිය ක රහොත් ඉහත්
සඳහන් ක අවයවන් ද වසා ෙැනීමට ඉස්ලාමය අනුමත කෙ
ඇත.
සරලකිය ව යුතුය : රමය හුරදක්ම අනුමැතියක් ිවස රමයින්
මුස්ලිම් කාන්තාව මුහුණ අත් සයල්ලම වසා රෙන සටිය ුතතු
බව කිසවිරටකත් ඉස්ලාමය අවධාෙණය රනොකෙයි. තවද
ව ලු කෙ දක්වා පාද වැසීමට ද අවශංයය රනොරව. මක්කරම්
වන්දනාරව රයරදන කාන්තාවන් රමවන් රකොටස් අවෙණය
රනොකෙති.
ඉස්ලාමීය ඇඳුම් වලින් ඉතිරි ිවනුම් දඬු පහම පිරිිව හා ස්ත්රී
යන රදපාර්ශංවයට රපොදු ඒවාය.
අඳිනු ලබන ඇඳුම් ශංරීෙරම හැඩය හා ප්රමාණය හා
විශංාලත්වය විදහා රනොරපන්වන ප්රමාණයට ලිහිල්ව තිබිය
ුතතුය.
අඳිනු ලබන ඇඳුම් ඉතා රහොඳින් බැලු විට ශංාරීරික අිංෙ
සයල්ලක්ම විනිවිද රපරනන කකාෙරම සනිඳු රෙිම
රනොවිය ුතතුය.
අඳිනු ලබන ඇඳුම් ප්රතිවිරුද්ධ පාර්ශංවය කකර්ෂණය කෙ
ෙන්නා තෙමට කකර්ෂණය රලස රනොවිය ුතතුය.
ස්ත්රීන් රමන් පිරිිවන් ද පිරිිවන් රමන් ස්ත්රීන් ද ඇඳුම්
ඇමේමත් ඉස්ලාම් තහනම් කෙ ඇත.
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අඳිනු ලබන ඇඳුම් රදවියන් ප්රතික්රෂේප කෙන්නන් අඳින
අඳුම් වලට සමාන ව රනොතිබිය ුතතුය. එනම් ඒක
රද්වත්වය ප්රතික්රෂේප කෙන පූජකයින් අඳින ෙතු මැටි
පැහැරයන් ුතක්ත ුන ඇඳුම් ඉස්ලාම් තහනම් කෙ ඇත.

රකරනකුරේ
රකොටසකි

ර්යාව සහ හැසරීම් ද හිජාබ් හි

ඉතහ සඳහන් රකොන්රද්ස හයට අමතෙ ව ිවනිසාරේ
යහ පැවැත්ම ඔහුරේ සරිත් විරිත් ඔහුරේ කකල්පය සහ
අෙමුණ රමන්ම පුද්ෙලික හැඟීම් යනාිමය ද ඉස්ලාමීය ඇඳුම්
ක්රමය තු අන්තර්ෙත රව. රකරනක් ඇඳුම් වලමට පමණක්
ඉස්ලාමීය නීති රීති අනුෙමනය කෙන්රන් නම් එය ඉස්ලාමීය
ඇඳුරමහි එක් රකොටසක් පමණක් අනුෙමනය කිරිමක් වැනිය.
ඇඳුම් වල ිම ද ඉස්ලාමීය නීති රීති අනුෙමනය ක ුතතු අතෙ
තම ඇස් වලිනුත් තම හදවතිනුත් තම සතුවිලි වලිනුත්
ඉස්ලාමීය හිජාබය පිළිබිඹු විය ුතතුය. එරලසම යරමකුරේ
ඇවිමටරම් හා කතා කිරීරම් විලාසරමමටත් ඇසුරු කිරිම වලමටත්
ඉස්ලාමීය හිජාබය පිළිබිඹු විය ුතතුය.
කාන්තාවන් හිජාබ් ඇමේමට නිර්රද්ශං කිරීම සඳහා ුන
රහේතුන් පිළිබඳ ව අල් කුර්කනය රමරසේ පැහැිමලි කෙයි.
“නබිවෙයාණනි! ඔරබ් ෂාර්යාවන්ටද ඔරබ් දූවරුන්ටද
(රසසු) විශං්වාස ක ස්ත්රීන්ටද හිස වසන සළු එල්ලා දමන
රලස පවසන්න. ඔුනහු (සදා ාෙත්මක ස්ත්රීන් යැයි) දැන ෙනු
ලබනු පිණිසද පීඩාවට පත් රනොවීම පිණිසද රමය උචිතය.
අල්ලාහ් ක්ෂමා කෙන්නකු හා අපරිිවත දයාවන්තයකු රව.” අල්
කුර්කන සූො අහ්zසාබ් 33:59.
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කාන්තාවන් රෙෞෙවනීය අය වශංරයන් හඳුන්වනු
ලැබීමටත් හිිංසා පීඩාවන්රෙන් ඔුනන් කෙක්ෂා කිරීම සඳහාත්
හිජාබ් කමේම කාන්තාවන් සඳහා නිර්රද්ශං කෙනු ලබන බව
ඉහත සඳහන් වැකිය මගින් දැන ෙත හැකිය.

නිුනන් සරහෝදෙයන් එක් නිදසුනක්
නිුනන් රලස උපන් රසොුතරියන් රදරදනාම රපනුරමන්
සමාන වූවන්ය. රදරදනාම කඩ වීිමයක ඇවිද යන බව
උපකල්පනය කෙමු. එයින් එක් රකරනකු සම්පූර්ණරයන්ම
ඉස්ලාමීය ක්රමයට අනුව ඇඳුම් ඇඳරෙන ගියාය. එනම් තම
මුහුණ හා තම මැණික් කටුව දක්වා පමණක් බාහිෙ ව රපරනන
කකාෙයට තම සම්පූර්ණ ශංරිෙයම ඉස්ලාමීය ක්රමයට අනුව
කවෙණය කෙ ඇඳුම් ඇඳරෙන ගියාය. අනික් තැනැත්තිය
බටහිෙ සම්ප්රදායට අනුව අඩ නිරුවතින් යන්නී යැයි සතමු.
කඩවීිමරම ස්ත්රීන්ට විහිළු තහළු කිරීම සඳහාම සටින කාමාතුෙ
දුෂ්ටයින් කාට නම් විහිළු කෙත් ද? ඉස්ලාමීය ක්රමයට කඳුම්
ඇඳරෙන ෙමන් කෙන්නීයටද? නැතරහොත් අඩ නිරුවතිත්
යන්නීයටද? නියත වශංරයන් අඩ නිරුවතින් යන තැනැත්තිය
විහිළු කිරිමටත් උපහාස කිරීමටත් ලක්වන්නීය. රමවැනි
කාන්තාවන් කාම රනතට ෙැටී සුනු විසුනු වී යති. ඉහත
කකාෙරයන් ඇඳුම් පුරුෂ පක්ෂරම උසුළු විසුළු රමන්ම
හිරිහැෙ කිරිම වලට ලක්වීම සඳහා වක්ර ව නිකුත් කෙන
කොධනාවකි. රම් නිසාම ඉස්ලාමීය ඇඳුම් නිසා විරශංේෂරයන්ම
කාන්තාවන් හිරිහැෙ වලට ලක්වීම ව ක්වාලන්රන් යැයි අල්
කුර්කනය අනාවෙණය කෙයි.
මෑතකමට ක පර්රමණයක ඇමරිකාරව නිව රයෝර්ක්
නුවෙ ිමනක් කාන්තාවක් අඩ නිර්වත බටහිෙ ඇඳුරමන් සැෙසී
ඉර රසොලවිවන් පාරර් ඇවිද යන විට ඇය රදස බලන්නට
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විහිළු කෙන්නට සහ අසෂය රයෝජනා ඉිමරිපත් කිරීමට
තරුණරයෝ රබොරහෝ රදරනක් ඉිමරිපත් ුනහ. එම කාන්තාව පසු
ිමන හිජාබරයන් සැෙසී ඒ මාර්ෙරමම විනීතව කවිද ගිය විට
කිසරවක් ඇය රදස රනත් රයොමු කිරීමට පවා උනන්දු ුනරම
නැත. රමම සද්ිකය වීඩිරයෝ ෙත කෙ රපන්වන ලමට. රම් සැබෑ
සදුවීම ෙැන ඔරබ් අදහස කුමක් ද?

ලිිංගික අතවෙ කෙන්නන්ට මෙණීය දඬුවම
ඉස්ලාමීය නීතිය අනුව පිරිිවරයකු විසන් ස්ත්රීයක්
ලිිංගික අතවෙයට ලක් ක බවට සනා කෙනු ලැබුවරහොත්
ඔහුට මෙණිය දඬුවම ලබා ිමය ුතතුය. “මෙණීය දඬුවම” යන
ව නය ඇසු පමණින් රබොරහෝ රදරනක් විස්මයට පත් රවති.
ඇතැම්හු ඉස්ලාමය කරුණාව රහෝ වම්රිය රනොමැති වන ාරි
කෙමක් යැයි විරව නය කෙන්නට පටන් ෙනිති. රමරලස
පවසන මුස්ලිම් රනොවන සය ෙණන් සරහෝදෙයින්රෙන් මා
සුළු ප්රශං්නයක් ඇසුරවිව. තමන්රේ බිරිය සමර නැතරහොත්
තමන්රේ සරහෝදරිය සමර නැතරහොත් තම මව සමර
පිරිිවරයක් රමරසේ හැසරුණා යැයි (එරසේ සදු රනොරවවායි
අල්ලාහ් රෙන් පතිව) සතන්න. අිකකෙණරමිම අතවෙ ක
පුද්ෙලයාට නඩු තීන්දුව රදන විනිසුරුවෙයා වශංරයන් ඔබ පත්
ව සටින බවටත් සතා ෙන්න. ලිිංගික අතවෙ (දූෂණය) ක
පුද්ෙලයාට කුමන දඬුවමක් ඔබ ලබා රදන්රනහිද? මම ඇසු
ප්රශං්නයට ඉස්ලාම් රනොවන සරහෝදෙයින් සයලු රදනාම දුන්
එකම අවිංක පිළිතුරු ඔහුට මෙණීය දඬුවම ලබා රදන බවයි.
එයින් තවත් සමහරු අතවෙය ක පුද්ෙලයාට
මෙණයට පත් වනතුරු දරුණු රලස වද හිිංසා කෙ ඝාතනය
ක ුතතු බව පැවසුහ. මම ඔුනන්රෙන් විමසා සටිරම යරමකු
ඔරබ් ඥාතිරයකු සමෙ රමරලස හැසරුණරහොත් රමරසේ
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මෙණීය දඬුවම නියම කිරීමට අදහස් කෙන ඔබ රවනත් කිස
යම් තැනැතකුරේ බිරිය රහෝ සරහෝදරිය නැතරහොත් මව
ලිිංගික බලහත්කාෙයට ලක් වී එරසේ බලහත්කාෙකම් ක
තැනැත්තාට දඬුවම ලබා දුනරහොත් එය වන ාරිකම යැයි
පවසන්රන් ඇයි? රමවැනි රදබිඩි පිළිරවතක් එකම
කරුණකට අනුෙමනය කෙන්රන් මන්දැ යි විමසු විට ඔුනහු
නිහඬ රවති.
ශ්රී ලිංකාරව මෑතක මට මහත් කරඳෝලනයට තුඩු දුන් කුඩා
දැරියට සදු ුන අතවෙ හා ඝාතන සහ එක ෙරම් මහලු
කාන්තාවන් කිහිප රදරනකුට සදු වූ දූෂණ සහ ඝාතන
සම්බන්ධව ලාිංකිකයන් සයලු රදනාම දැක් ුන අදහස චූිමතයාට
මෙණ දඬුවම ිමය ුතතුය යන්නයි. රම් ෙැන ඔබ රවනත් ුන
අදහසක් දක්වන්රන් ද?

බටහිෙ සමාජය කාන්තා වහල්ෂාවය අරහෝස ක
බව වයාජ ප්රකාශං ඉිමරිපත් කෙයි.
බටහිෙ ෙටවල් පවසන කාන්තා විමුක්තිය යනු
කාන්තාවන්රේ ශංරීෙය උපරයෝගි කෙ ෙැනීම සඳහාත්
කාන්තාවන්රේ කත්ම ෙරුත්වය හෑල්ලුවට ලක් කිරිම
සඳහාත් කාන්තාවන්රේ රෙෞෙවය විනාශං කිරිම සඳහාත්
බටහිෙ ජාතිකයින් පැලඳ සටින රවස් ව ා ෙැනීමක් ිවස අන්
කිසවක් රනොරව.
සමාජරම කාන්තාවන්රේ තත්ත්වය උසස් ක බව
බටහිෙ රලෝකය පවසිවන් සටිති. ඇත්රතන්ම කාන්තා වන්රේ
උසස් තත්ත්වය යනු කාන්තාවන් රව ඳ ෂා්ඩඩයක් රලස
උපරයෝගී කෙ ෙැනීම රහෝ ඔුනන් සමාජරම ප්රදර්ශංන
ෂා්ඩඩයක් රලස රවනස් කිරීම රහෝ රනොරව. කාන්තා
විමුක්තිය යනුරවන් ඔුනහු අදහස් කෙන්රන් රමයයි. කලාව
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සිංස්කෘතිය. රිමට තිෙ වල වයාපාරිකයින් තම ෂා්ඩඩ අරලවි කෙ
ෙැනීම සදහා කාන්තාවන් උපකෙණයක් රලස උපරයෝගි කෙ
ෙැනීම කාන්තා විමුක්තිය යනුරවන් ඔුනහු පවසති.

රලෝකරම අිකක රලස ස්ත්රී දූෂණ සදුවන්රන්
ඇමරිකාරවය.
රලෝකරම ඇති ෙටවල් අතුරින් සම්පූර්ණරයන්ම
සිංස්කෘතිකමය වශංරයන් ිමුතණු ුන ෙටක් වශංරයන් සලකනු
ලබන්රන් ඇමරිකාවය. රලෝකරමම අිකක රලස ස්ත්රී දූෂණ හා
අපොධ සදුවන්රන් ද ඇමරිකාරවමය. 1990 වන වසරර්
ඇමරිකාරව ිමනකට සාමානයරයන් ස්ත්රී දූෂණ හා අපොධ
1756ක් සදු වූ බව එම ෙරට් ඔත්තු රසේවා අිංශංය වන
එෆ්.බි.අයි. වාර්තාව සදහන් කෙයි. ඊට අමතෙ ව
සාමානයරයන් ිමනකට ස්ත්රී දූෂණ අපොධ 1900 සදු ුන බව
තවත් වාර්තාවක සදහන් රව. අපොධ සදු ුන වර්ෂය එහි සඳහන්
වී රනොමැත. එය 1992 නැතරහොත් 1993 වසෙ විය හැකිය.
පසු ව උදා ුන වර්ෂ වලමට ඇමරිකානුවන් තවත් අිකක රලස ස්ත්රී
දූෂණ අපොධ වල නිෙත වී සටින්නට පුළුවන. රමවැනි අපොධ
සදුවන්රන් විවාහවීමට සුදුසු කාන්තාවන් සඳහා ඇමරිකාරව
හිරයක් පවතින නිසාද?
ඇමරිකරව ඉස්ලාමීය හිජාබ් ක්රමය ක්රියාවට නිංවා ඇති
බව රමොරහොතකට උපකල්පනය කෙ බලන්න. පිරිිවරයක්
රවනත් ස්ත්රීයක රදස බලන කල්හි ඔහුරේ සතුවිල්රලහි
කු ෑටි කමක් රනොමැති නැතරහොත් විළිබිය නැති හැඟීමක්
ඇති වන්රන් නම් ඔහු තම බැල්ම පහත රහ ා ෙනීවි.
ඇමරිකාරව සෑම ස්්රියක්ම මුහුණ සහ මැණික් කටුව දක්වා
තම අත් යන අවයව රකොටස් පමණක් රපරනන රසේ
අරනකුත් ශංරිෙ අවයවයන් සයල්ල කවෙණය කෙනු ලැබ
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තිරබ්වි. ඉස්ලාිවය ඇඳුම් ක්රමය අනුෙමනය කෙ සටීවි. රමරසේ
කිරීරමන් පසු වන කිසයම් ිවනිරසක් බලහත්කාෙකම් කිරීරම්
අපොධරම නිෙත වන්රන් නම් ඔහුට මෙණිය දඬුවම නියම කෙ
තිරබ්වි. ඉහත සදහන් පරිිම ඉස්ලාමීය ඇඳුම් ක්රමය ඇමරිකාරව
ක්රියාත්මක කෙනු ලැබුවරහොත් ඇමරිකාරව ලිිංගික
බලහත්කාෙකම් වැඩිරවද? නැතරහොත් රපෙ තිබුණු
කකාෙයටම ඒ අුතරින්ම තිරබ්ද? එරසේත් නැතරහොත් අඩුරවද?

ඉස්ලාමීය නීතිය ක්රියාත්මක කෙනු ලබන්රන් නම්
ස්ත්රී දූෂණ අපොධ නියත වශංරයන් ම අඩු රව.
ඉස්ලාමීය නීති රීති ක්රියාත්මක කෙනු ලැබුවරහොත්
පිරිසදු සමාජයක් බිහි වීම කිසරවකුටත් වැ ැක්විය
රනොහැකිය. ඇමරිකාව රහෝ ුතරෙෝපය රහෝ නැතරහොත්
රලෝකරම කුමන ෙටක් ුනවද ඉස්ලාමීය නිති රීති ක්රියාත්මක
කෙනු ලබන්රන් නම් එහි සටින ජනතාව සැනසල්රල් ජිවත්
රවවි. ඉස්ලාමීය ඇඳුම් ක්රමය ස්ත්රීන් නින්දාවට පත් රනොකෙයි.
ඒ රවනුවට ස්ත්රීන්රේ පතිවත හා රෙෞෙවය කෙක්ෂා රකොට
ඔුනන් සමාජරම කීර්තියට පත් වූවන් රලස රවනස් කෙයි.
ඉස්ලාිවය ඇඳුම් ක්රමය තුළින් ඉස්ලාමීය කාන්තාවන්ට
පමණක් ඕනෑම කාන්තාවට සමාජරම ඉහ පිළිෙැනීමක්
ලැරබනු රනොඅනුමානය.
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4. ඉස්ලාම් දහම අසපතින් පතුරු වනු ලැබුරවද?
ප්රශං්න:
ඉස්ලාම් දහම අසපතින් පතුරු වන ලද දහමක් වශංරයන්
තිබියමට එය සාමය උදා කෙන දහමක් යැයි පවසන්රන්
රකරසේද?
පිළිතුරු:
ඉස්ලාමය අසපතින් පතුරු වනු රනොලැබුරව නම් රලොව පුොම
ඉස්ලාමය වැලඳ ෙත් අය රමපමණ රකෝටි සිං්යාවක් සටීමට
රනොහැකි බව මුස්ලිම් රනොවන අනය කෙිවකයින් රෙන්
ඇතැමුන් ඉස්ලාමයට එරෙහි ව රෙන හැෙ දක්වන රපොදු
ර ෝදනාවයි. ඉස්ලාමය අසපතින් පතුරු වනු ලැබු දහමක්
රනොරව. එරහත් ඉස්ලාමය ස්වෂාවිකවම ඥානාන්විත ුන
දහමකි. රහේතු සාධක සහ ෙැටලු වලට විසඳුම් ලබා ිමය හැකි
දහම ඉස්ලාමය වන නිසාම රලෝකරම ඉස්ලාමය ශීඝ්රරයන්
මුල් බැස ෙත්රත් යැයි මා තවදුෙටත් රෙන හැෙ දැක්වීමට
පහත සඳහන් විස්තෙ මගින් ඔබට අවරබෝධ කෙ ෙත හැකි රව.
1. ඉස්ලාම් යන්රනහි රත්රුම ශංාන්තියයි.
ඉස්ලාම් නමැති ව නය “සලාම්” නමැති මුල් ව නරයන්
බිහි ුනවකි. “සලාම්” යනු ශංාන්තිය රව. සලාම් යන්රනහි
අර් ය ශංාන්තිය යන්නයි. සලාම් නමැති අොබි ව නයට
රකරනකුරේ රේතනා සයල්ලක්ම අල්ලාහ් රවනුරවන් ම
කැප කිරීම යනුරවන් තවත් අර් යක්ද ඇත. රම් අනුව ඉස්ලාම්
දහම යනු ශංාන්ති දහමකි.
2. ඇතැම් අවස් ා වලමට සාමය ස් ාපිත කිරීම සදහා බලය
උපරයෝගි කිරීම අවශංය රවයි.
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රලෝකරම සටින සෑම ිවනිරසකුම සාමය හා සුහදත්වය
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සහරයෝෙය රනොදක්වන බව අපි
දනිමු. රලොරව වතවත් වන අය අතරින් ඇතැමුන් තම
කත්මාර් කාිව අෙමුණ උරදසා සාමයට බාධක ඇති කිරීමට
රපලරඹති. රමවැනි අවස් ාවන් වලමට රලෝකරම ශංාන්තිය හා
සාමය ස් ාපිත කිරීම අනිවාර්යතාවක් ඇති රව. ඒ නිසාම
සාමය ඇති කිරිම සඳහා ද අපොධකරුවන් සහ සමාජ
විරෙෝධීන් පාලනය කිරිම සඳහා ද වැෙිම කරුවන් හට දඬුවම්
පමුණුවීම සඳහා ද කෙක්ෂක අිංශංය නැමැති සිංවිධානය
රලෝකය පුොම තිරබ්. ඉස්ලාමය සාමය අෙය කෙන අතෙම
කුමන රහෝ තැනක අසාධාෙණයක් සදුවන්රන් නම් එම
අසාධාෙණයන්ට එරෙහි ව සටන් ක ුතතු අවස් ා වලමට බලය
උපරයෝගි කිරිම අවශංය වන්රන් යැයි ඉස්ලාම් පවසයි. සාමය
හා සාධාෙණත්වය ස් ාපිත කිරීම සඳහා පමණක් බලය රයොදා
ෙත හැකි යැයි ඉස්ලාම් දහම අනුමැතිය මට ඇත.
3. ඉතිහාසඥ ඩි රල්ස ඕ‘ලියරි (De Lacy O’Leary)රේ
මතය.
ඉස්ලාමය අසපරතන් පතුරු වන ලද දහමක් රනොවන බව
තහුනරු කිරීම සඳහා සුප්රසද්ධ ඉතිහාසඥරයකු වන De Lacy
O’Leary විසන් ලියන ලද ඉස්ලාමය (Islam at the Cross
Road) “හතෙ මිං හන්ිමරම ඉස්ලාමය” නමැති රන් රම 8 වන
පිටුරව ඔහු විසන් සඳහන් කෙ ඇති අදහස නිවැෙිම එකක් යැයි
සතමු.
“රකරසේ රවතත් ඉස්ලාම් දහම අසපත් රැෙත් ෂක්තිරයන්
උමතු වූ මුස්ලිම්වරුන් විසන් තමන් පොජයට පත් ක ජාතීන්
අතෙ බරලන් පතුරු වන ලද දහමකි යන අදහස නැවත
නැවතත් රලෝකය හමුරව පැතිරෙිවන් තිබීම ඇතැම්
ඉතිහාසඥයින් විසන් හිතාමතාම නිර්මාණයක කෙන ලද
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රෙොතන ලද ිවතයා ප්රබන්ධයක් ිවස අන් කිසවක් රනොවන බව
පැහැිමලි ඉතිහාසය අපහට කියාපායි.”
4. ස්පාඤ්ඤරම ඉස්ලාමීය පාලනය වසෙ 800ක් මුළුල්රල්
පැවතුණි.
මුස්ලිම්වරුන් ස්පාඤ්ඤ රද්ශංය වසෙ 800ක් මුළුල්රල්
පාලනය ක හ. එරහත් ස්පාඤ්ඤ ජාතික මුස්ලිම්වරුන්
කිසරවකුත් එෙට සටින අනයාෙිවකයින්ට ඉස්ලාම් දහම වැලඳ
ෙන්නා රලස කිසවිරටක බලපෑම් කර ේ නැත. එරහත් පසුව
පැිවණි ක්රිස්තියානිවරුන් කුරුස ුතද්ධය යන නාමරයන්
ස්පාඤ්ඤරම වතවත් වූ මුස්ලිම් සහ ුතරදව වරුන් සයලු රදනාම
විනාශං ක හ. දැනට ස්පාඤ්ඤරම අල්ලාහ්ට යාේඥා කිරීම
සඳහා ප්රසද්ිකරම අදාන් නැමැති ඇෙුතම් කිරීම සඳහා එක්
මුස්ලිම්වෙරයක් පවා ඉතිරි වී රනොමැත යන්න ඓතිහාසක
සතයයකි.
5.
එක් රකෝටි හතළිස් ලක්ෂයක් අොබි ජාතික ජනයා
පෙම්පොෙත ක්රිස්තියානුවන් රවති. ඔුනන් (Coptic Christians)
රකොප්ටික් ක්රිස්තියානුවන් රලස හඳුන්වනු ලබති.
ෙත ුන 1400 වසෙක් මුළුල්රල් අොබි අර්ධද්වීපය මුස්ලිම්
වරුන් විසන් පාලනය කෙනු ලබන අතෙ වසෙ කිහිපයක්
බ්රිතානය ජාතිකයින් විසන් හා වසෙ කිහිපයක් ප්රිංශං ජාතිකයින්
විසන්ද අොබි අර්ධ ද්වීපය පාලනය කෙනු ලැබීය. එරසේ ුනවද
දැනට පවා එහි එක් රකෝටි හතළිස් ලක්ෂයක් ජනයා
පෙම්පොෙත ක්රිස්තියානුවන්ය. (Coptic Christians)
මුස්ලිම්වරුන් අසපරතන් පාලන බලරම රැමේ සටිරම නම් අදට
අොබි අර්ධ ද්වීපරම එකදු ක්රිස්තියානි වෙරයකු පවා සටිය
රනොහැකි අතෙ සයලු රදනාම දැනටමත් මුස්ලිම්වරුන් බවට
පත්ව සටිය ුතතුය.
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6. ඉන්ිමයානු ජනෙහනරයන් සීයයට අසුවකට වඩා ප්රතිශංතය
මුස්ලිම් රනොවන අය රවති.
ඉන්ිමයාරව මුස්ලිම්වරුන් වසෙ දහසකටත් අිකක කාලයක්
පාලනය ක හ. එකල ඔුනන් සතුරව නම් සයලු මුස්ලිම්
රනොවන අය තම පාලන බලය හා හමුදා බලය රයොදා රෙන
මුස්ලිම්වරුන් බවට පත් කෙන්නට තිබුණි. එරහත් දැනට
ඉන්ිමයාරව ජනෙහනරයන් සීයයට අසුවක ප්රතිශංතයක් මුස්ලිම්
රනොවන අය රවති. ඉන්ිමයාරව තවමත් ජිවත් වන රමවැනි
විශංාල මුස්ලිම් රනොවන ජන සිං්යාව ඉස්ලාමය අසපතින්
පතුරු වන ලද දහමක් රනොරවය යන්නට රහොඳම සාක්ෂීන්
රවයි.
7. ඉන්දුනීසයාව හා මලයාසයාව
දැනට රලෝකරම ඇති ෙටවල් අතරින් අිකක මුස්ලිම්
ජනතවාක් රවරසන ෙටවල් වන්රන් ඉන්දුනීසයාව සහ
මලයාසයාවයි. රමහි මට අප නෙන ඉතාමත් සෙල ප්රශං්නය
වන්රන් “කුමන ඉස්ලාමීය රසේනාවන්ද ඉන්දුනීසයාවට හා
මලයාසයාවට රෙොස් ඔුනන් ව මුස්ලිම්වරුන් බවට පත් කර ?ේ ”
8. අප්රිකාරව නැරෙනහිෙ රවෙ බඩ ප්රරද්ශං?
එරලසම අප්රිකාරව නැරෙනහිෙ රවෙ බඩ රපරදරසේ
ඉස්ලාමය ශීඝ්රරයන් පැතිරී තිරබ්. කුමන ඉස්ලාමීය රසේනාවද
අප්රිකාරව නැරෙනහිෙ රවෙ ප්රරද්ශං වලට රෙොස් එහි ජනතාව
මුස්ලිම්වරුන් බවට පත් කර ේ?
9. රතෝමස් කාර්ලයිල්
රලෝක ප්රකට විදයාඥරයකු වන රතෝමස් කාර්ලයිල් ඔහුරේ
“වීෙයන් සහ වීෙයන්ට පිමටම“ නම් කෘතිරම ඉස්ලාමය රලොරව
රවෙරයන් වයාප්ත වීම පිළිබඳ ව නෙන ර ෝදනා ෙැන
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රමරලස ලියා ඇත. “සැබැවින්ම එය අසපතකි. එරහත් එම
අසපත ඔබ ලබා ෙන්රන් කුමන ස් ානයකින් ද? සෑම නවීන
මතයක්ම කෙම්ෂරම සුළුතෙයකට පමණක් අයත්ය. එය
ඇතැම් විට එක් පුද්ෙලරයකුරේ කල්පනාවට පමණක් සීමා
විය. එය ඔහු තු කාලයක් රැමේ සටියි. රලොරව ජනතාව අතෙ
එක් පුද්ෙලරයක් පමණක් එය විශං්වාස කෙයි. එනම් අන් සයලු
පුද්ෙලයන්ට එරෙහි ව එක් පුද්ෙරයක් පමණි. එම අවස් ාරව
ඔහු අසපත අතට රැරෙන තම අදහස් වයාප්ත කිරීමට උත්සාහ
දැරීරමන් ඔහුට කිසදු වාසයක් අත් රනොරව. අවසානරම එම
අදහස තමාට හැකි අුතරින් තමා විසන් ම වයාප්ත කෙන්නට
රපොරහොසත් රවයි.”
10. ඉස්ලාම් දහරම් බල කිරීම් කිසවක් රනොමැත.
ඉස්ලාම පතුරු වනු ලැබුරව කුමන අසපරතන් ද? එරසේ
අසපතක් තිබුර්ඩ නම් ඉස්ලාමය පතුරුවන්නට එම අසපත
මුස්ලිම්වරුන් විසන් ෂාවිත ක රනොහැකිය. මන්දයත් පහත
සඳහන් අල්කුර්කන් වැකිය එය පැහැිමලි ව ෙැන හැෙ දක්වයි.
“රමම දහරම් කිසදු බල කිරීමක් නැත. දුර්මාර්ෙරයන්
යහමෙ පැහැිමලි රව.” (අල් කුර්කන් සූො බකො 2:256)
11. බුද්ිකමතුන්රේ අසපත
ඉස්ලාමය බුද්ිකමතුන්රේ අසපත රව. ඉස්ලාමය හදවත් හා
සතුවිලි ජය රෙන පැතුරුර්ඩ ඥානාන්විත ප්රතිපත්තීන් මගින්
සහ කකර්ෂණීය රද්ශංනා මගින් බව පහත දැක්රවන අල්
කුර්කන් වැකිරයන් අවරබෝධ කෙ ෙත හැකිය.
“ප්රඥාරවන් හා අලිංකාෙ අනුශංාසනාරවන් ුතතු ව ඔරබ්
රදවියන්රේ මාර්ෙය රදසට ඇෙුතම් කෙන්න. ඔුනන් සමඟින්
අලිංකාෙ රලසන් විවාද කෙන්න. ඔරබ් රදවියන් තම
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මාර්ෙරයන් ඉවත් ුනවන් ෙැන දන්රනකි. යහමර ලත් අය ෙැන
ද ඔහු දන්රන්ය.” අල් කුර්කන් සූො අන් නහ්ල්. 16:125
12. ෙත ුන පනස් වසෙක කාලරම මට රලෝකරම කෙම් වල සදු
වූ වර්ධනය.
ෙත වූ පනස් වසෙක කාලරමමට ( 1934 සට 1984 දක්වා)
රලෝකරම ඇති ප්රධාන කෙම් වල වර්ධනය පිළිබඳ ුන සිං්යා
රල්්නය 1986 වසරර් මට “රීඩර්ස් ඩයිජස්ට්” සරොරව වාර්ෂික
සිංරහය වන ලිරත් පලරකොට තිබුණි. රමම සිං්යා රල්්නය
අඩිංගු ලිපිය “ද ප්රලයින් ටෘත්” –The Plain Truth රහවත්
සෙල සතයය නමැති ඉිංග්රීස සරොරව ද පලරකොට තිබුණි.
රලෝකරම ඇති කෙම් අතරින් වැඩිරයන්ම වර්ධනය වී ප්ර ම
ස් ානය හිිව කෙ රෙන ඇත්රත් ඉස්ලාම් දහමයි. එහි වර්ධනය
ෙත වූ 1934 සට 1984 දක්වා ුන 50 වසරර් මට 235% කි.
ක්රිස්තියානි දහම 47% කින් වර්ධනය වී තිබුණි. රමවැනි
වර්ධනයට බටහිෙ රලොව පිළිෙත හැකි රහේතුන් කිසවක්
සපයන්නට රනොහැකි වන විට බලපෑම් කිරීරමන් හා
අසපරතන් ඉස්ලාම් දහම විශංාලව වයාප්ත වූ බව අතත
ර ෝදනා නරන්නට රයදුණහ. එක් කලක රබොරහෝ රදරනක්
රමවැනි ර ෝදනා සතය බව පිළි ෙත් නමුත් නවීන දැනුම සහ
මාධය වර්ධනය උපරිම තත්ත්වරම පවතින රමම ුතෙරම
රමවැනි පදනම් විෙහිත ර ෝදනා කිසවක් පිළිෙන්නට
ඔුනන්රේම ජනතාව සූදානම් නැත. ුතද්ධය නිසා දහමක්
පැතිරුර්ඩ යැයි ඔුනන් නෙන ර ෝදනාව සතය බව පිළි
ෙන්නට නම් ලක්ෂ සිං්යාත පිරිසක් ඉස්ලාමය වැලඳ ෙැනීම
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සඳහා රහේතු සාධක ුන කුමන සිංරාමයක් රමම සය වසරර්
සදුුනරම ද? 7

7

අපි කුනරුත් අද වතවත් වන්රන් නිදහස් රලොවකය. එදා රලෝවැසයන්
අසපතට බිරයන් මුස්ලිම් බවට පත් ුනරම නම් ඔුනන් අද තම පැෙණි
දහමට යළි හැරී රනොයන්නට රහේතුව කුමක් ද? අන් කෙම් වල රනොමැති
නීති රීති ඉස්ලාමරම පවති. මුස්ලිම්වෙරයක් ිමනකට පස් වතාවක් නැමිමය
ුතතුය. ධනවත් මුස්ලිම්වරුන් තම වත්කිවන් 2.5% වාර්ෂික ව දුගී අයට
සකාත් වශංරයන් රෙවිය ුතතුය. වසෙක් පාසා ෙමදාන් මාසරම මාසයක්
උපවාසරම රයිමය ුතතුය. රමවැනි පරිතයාෙ සයල්ල සතුටින්
මුස්ලිම්වරුන් ඉටු කෙන නමුත් කිසරවක් ඉස්ලාමය හැෙ දමා තවත්
දහමට යන්නට සූදානම් රනොවන්රන් මනඃකල්පිත අසපතට බිරයන් ද?
නැතරහොත් තමා ලැබු සතය දහම තු රදවියන් වහන්රසේරේ කඥාවට
එකර ව වතවත් වී මෙණරයන් පසු අවසානරම ලැරබන බව අල්ලාහ්
රපොරෙොන්දු වූ ස්වර්ෙයට හිිවකම් ලබන කශංාරවන්ද? මුස්ලිම්වරුන් ව
ඉලක්ක කෙ ෙත් විවිධ සිංවිධාන කුතධ කර්ථික හා රබොරු ප්ර ාෙය වැනි
තම සයලු අසපත් මගින් ක උත්සහය අසාර් ක විය. අනා කඳුනරර්
ලගින ජනතාව අතෙ මුස්ලිම්වරුන්රේ ප්රතිශංතය අද 80% වන නමුත්
ඉස්ලාමයට පිවිරසන ජන රැල්ලට එකර ව 2050 වර්ෂරම රලොරව
ජනතාව අතෙ ඉස්ලාම් දහම ප මුවන ස් ානයට පත් වන බව වාර්තා වී
තිරබ්.
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එපමණක් රනොව බලපෑම් නිසා රහෝ කුතධ වලට බියට පත්
ව ඉස්ලාම් දහමට පිවිසු ජනතාව තවමත් ඉස්ලාම් දහරම් රැමේ
සටීමට කුමන රහේතුවක් දැක්විය හැකිද?
13. ඇමරිකාරව සහ ුතරෙෝපරම ඉතා ශීඝ්රරයන් වර්ධනය
රවිවන් පවතින දහම ඉස්ලාමය රව.
දැනට ඇමරිකාරව ඉතා ශීඝ්රරයන් වර්ධනය රවිවන් පවතින
දහම ඉස්ලාමයයි. එරසේම ුතරෙෝපරමද ඉතා ශීඝ්රරයන් වර්ධනය
රවිවන් පවතින දහම ඉස්ලාමයයි. බටහිෙ ජාතිකයින්ට බල
කෙිවන් රමතෙම් ශීඝ්ර රලස ඉස්ලාමය වැලඳ ෙැනීමට ක්රියා
ක වර්තමාන අසපත කුමක් ද?
එනම් ඉස්ලාමය එහි ප්රතිපත්ති මගින් වර්ධනය වනවාක්
ිවස කිසදු අුතෙක බල කිරීමක් මගින් එය සදුරනොවන බව
වටහා ෙත ුතතුය.
“අල්ලාහ්රේ උපකාෙය සහ ජයරහණය පැිවරණන විට
(මුහම්මද් තුමණි!) අල්ලාහ්රේ දහමට ජනතාව ක්ඩඩායම්
වශංරයන් පිවිසීම ඔබ දකින විට ඔරබ් රදවියන්රේ ප්රශංිංසාව
මගින් සුවිශුද්ධ කෙනු. ඔහුරෙන් ක්ෂමාව අයැිමනු ඔහු ක්ෂමා ව
පිළිෙන්රනකු රව.” අල් කුර්කන් සූො අන් නස්ර් 110:1 සට 3
දක්වා.

5. මුස්ලිම්වරුන් මූල ධර්මවාමටහු හා ත්රස්තවාිමහුද?
ප්රශං්නය: මුස්ලිම්වරුන්රෙන් රබොරහෝ රදරනක් මූලධර්ම වාමටහු
හා ත්රස්තවාමටහු වන්රන් ඇයි?
පි තුරු: රලෞකික කරුණු පිළිබඳ ව තර්ක කිරීරම්මට සහ දහම
පිළිබඳ ව තර්ක කිරීරම්මට සෘජු ව රහෝ වක්ර ව මුස්ලිම්වරුන්
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මූලධර්මවාමටන් යනුරවන් සහ දැඩි මතධාරීන් යනුරවන්
හඳුන්වනු ලබති. ඉස්ලාමරම සතුෙන් රලෝකරම ඇති සයලුම
මාධයයන් හෙහා මුස්ලිම්වරුන් මූලධර්මවාමටන් වශංරයන් සහ
දැඩි මතධාරීන් වශංරයන් වැෙිම රලස හඳුන්වා මටරම්
කාර්යරයහි දැඩි ව එල්බරෙන සටිති. රමම වැෙිම ප්රවෘත්තිය
රමන්ම අසතය ප්ර ාෙය නිසා මුස්ලිම්වරුන් පහෙ කෑමට
ලක්වීමට සහ වැෙිම රලස විරව නය කෙනු ලැබීමට රබොරහෝ
අවස් ාවන්හි රහේතු සාධක බවට පත් ව ඇත. නිදසුනක්
වශංරයන් ඇමරිකාරව ඔක්ලරහෝමා නෙෙරම සදු ුන රබෝම්බ
පිපිරීරම් පසුබිරමහි මැද රපෙිමෙ ෙටවල් වල ක්රියාකාරිත්වයන්
තිරබන බව ඇමරිකාරව සයලුම මාධයයන් විසන් තෙරයට
රමන් මුස්ලිම්වරුන්ට විරුද්ධ ව ප්ර ාෙය කෙන ලමට. එරහත්
එම රබෝම්බ පිපිරීමටට මුල් ුන චූිමතයා ඔුනන්රේ ඇමරිකානු
හමුදාවට අයත් මුස්ලිම් රනොවන සුදු ජාතික රකරනකු බව පසු
ව රසොයා ෙනු ලැබීය. එවිට එය රෙවත්රත් ත්රස්තවාදය (Home
Grown Terrorism) යනුරවන් ඇමරිකානුවන් අකැමැත්රතන්
රහෝ පිළිෙත්හ.
මුස්ලිම්වරුන්ට එරෙහි ව නෙනු ලබන මූලධර්මවාදය
පිළිබඳ ව හා දැඩි අන්තවාදය පිළිබඳ ව කරුණු විමසා බලමු.
මූලධර්මාවාදය පිළිබඳ ව ුන පැහැිමලි කිරීම
තමා නියැළි සටින මතය දැඩි අිකෂ්ඨානයකින් ුතක්ත ව එම
ප්රතිපත්තිය තම ජිවිතරම ඉතාමත් නිවැෙිම රලස ක්රියාවට
නිංවන තැනැත්තා මූලධර්මවාිමයා යනුරවන් හඳුන් වනු ලැරබ්.
නිදසුනක් වශංරයන් වවදයවෙරයක් රහොඳ වවදයවෙරයකු
යැයි ප්ර ලිත වීමට නම් ඔහු නියැී  සටින වවදය ප්රතිපත්තීන්
වල මූලධර්මයන් දැන රෙන එම වවදය ප්රතිපත්තිය
අනුෙමනය කෙ එය ක්රියාවට නැිංුනවරහොත් ඔහු ඉතා රහොඳ
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වවදයයෙරයකු යැයි හඳුන් වනු ලබයි. රමය රවනත්
ව නරයන් කියරතොත් වවදය රක්ෂේත්රරම ඔහු එක්
මූලධර්මවාිමරයකි. ෙණිත අිංශංරයහි නියැර න රකරනකු
රහොඳ ෙණිත විරශංේෂඥරයකු යැයි ප්ර ලිත වීමට නම් ඔහු
නියැී  සටින ෙණිත මූලධර්ම අනුෙමනය කෙ එය ක්රියාවට
නිංවන්රන් නම් ඔහු ඉතා රහොඳ ෙණිත වූලධර්මවාිමරයකි.
අධයාපනික අිංශංරම රකරනකු රහොඳ අධයාපනඥරයකු යැයි
ප්රසද්ධ වීමට නම් ඔහු නියැී  සටින අධයාපන ප්රතිපත්තිය
අනුෙමනය රකොට එය ක්රියාවට නිංවන්රන් නම් ඔහු රහොඳ
අධයාපඥරයකු යැයි හඳුන්වනු ලබයි. රමය රවනත්
ව නරයන් කියන්රන් නම් අධයාපන අිංශංරයන් ඔහු එක්
මූලධර්මවාිමරයකි.
සයලු මූලධර්මවාමටන් එක හා සමාන අය රනොරවති.
සයලුම මූලධර්මවාමටන්ටම එකම වර්ණය කරල්ප රනොක
ුතතුය. සයලුම මූලධර්මවාමටන් යහපත් අය වශංරයන් රහෝ
නැතරහොත් අයහපත් අය වශංරයන් රහෝ වර්ගීකෙණය ක
රනොහැකිය. ඔුනන් නියැී  සටින අිංශංය නැතරහොත් ඔුනන්
විසන් කෙනු ලබන ක්රියා යනාිමය මගින් ඔුනන් යහපත්
මූලධර්මවාමටන්ද නැතරහොත් අයහපත් මූල ධර්මවාමටන් දැයි
වර්ගීකෙණය ක ුතතුය. රකොල්ලකෑම මූලධර්මයක් කෙ ෙත්
රකරනක් සමාජයට හානි සදු කෙන නිසා ඔහු අයහපත්
මූලධර්මවාිමරයක් යැයි සැලරක්. ඒ අතෙම වවදය ශංාස්ත්ර
මූලධර්මයට එකර ව කටුතතු කෙන වවදයවෙරයක්
සමාජයට ප්රරයෝජනවත් ුන රකරනක් වන බැවින් ඔහු රහොඳ
මූලධර්මවාිම වවදයවෙරයකු වශංරයන් සමාජරම රෙෞෙවයට
ලක් රවයි.

44

මම මුස්ලිම් මුලධර්වාිමරයක් යැයි කියා ෙැනීම පිළිබඳ ව
ඉහ මානසක තෘප්තියක් ලබිව.
අල්ලාහ්රේ ඉමහත් කශීර්වාදරයන් මම ඉස්ලාමීය
මූලධර්මවාිමරයක් රවිව. ඉස්ලාමරම මූලික නීති රීති දැන
රෙන එරසේ දැන ෙත් නීති රීති අනුෙමනය කෙ එම නීති රීති
මාරේ ජිවිතරමමට ක්රියාවට නිංවිව. සැබෑ මුස්ලිම්වෙරයකු තමා
මූලධර්මවාිමරයකු වශංරයන් සටීම පිළිබඳ ව කිස විරටකත්
ලැේජාවට පත් රනොරවයි. මම ඉස්ලාමීය මූල ධර්මවාිමරයකි
යැයි ප්රකාශං කිරීරමන් ඉහ මානසක තෘප්තියක් ලබිව.
මන්දයත් ඉස්ලාමරම මූලික ප්රතිපත්තීන් සයල්ලක්ම රලෝකය
පුොම රවරසන ිවනිස් වර්ෙයාට ප්රරයෝජනවත් වූ ඒවාය.
ඉස්ලාමරම මූලික ප්රතිපත්ති කිසවක් ිවනිස් වර්ෙයාට
හානිදායක රහෝ ිවනිස් වර්ෙයාට එරෙහි ඒවා රහෝ රනොරව.
එරහත් රබොරහෝ රදරනක් ඉස්ලාමය පිළිබඳ ව වැෙිම
කකල්පයක් ඇති කෙ රෙන සටිති. ඉස්ලාමය පිළිබඳ ව ඔුනන්
වැෙිම කකල්ප දැරීමට රහේතුව නම් ඔුනන් එය වැෙිම රලස
අවරබෝධ කෙ රෙන සටීමයි. යරමකු ඉස්ලාමය කියාපාන
කරුණු විවෘත මනසකින් හා ඉතා කල්පනාකාරී ව
විශං්රල්ෂණය කෙන්රන් නම් ඉස්ලාමය තනි පුද්ෙලරයකුට හා
මුළු මහත් ිවනිස් සමාජයටම මුළුමනින්ම ප්රරයෝජනයවත්
ුනවකි යන සතයතාව වටහා ෙැනීමට ිමගු කලක් ෙත රනොවනු
ඇත.
මූලධර්මවාදයට ඉිංග්රීස ශංබ්දරකෝෂ රදන අර් ක නය
මූලධර්මවාදයට රවබ්ස්ටර් ශංබ්ද රකෝෂය රෙන රදන
අර් ය නම් රෙපෙමාදුවාද ප්රතිපත්තිය (American
Protestantism) පදනම් රකොට රෙන විසවන සය වසරර්
කෙම්ෂරමිම ඇමරිකාරව බිහි වූ සිංවිධානයක් යන්නයි. නවීන
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සමාජ ක්රමයට එරෙහි ව හා බයිබලරම ප්රතිපත්තීන් වන
විශං්වාසය හා විනය පිළිබඳ පමණක් රනොව ඓතිහාසක
සටහන් රපොතක් බවද එහි සතයතාවන් බයිබලරම සඳහන් වි
ඇති පරිිමම ස් ාපිත කෙන රලස ඉල්ලා සටිිවන් බිහි ුන
සිංවිධානයකි. බයිබලය රදවියන් විසන් ලිඛිත ව අනාවෙණය
කෙනු ලැබු නිරයෝෙයන් බවද බයිබලරම කිසදු වැෙිම මතයක්
රහෝ වදනක් රනොමැත යන ප්රතිපත්තියට ප්රමු්ත්වය මට
ක්රියාත්මක රවිවන් පවතින සිංවිධානයකි. එබැවින් කෙම්ෂක
කාල වලමට මූලධර්මවාදය යනු ඉහත සඳහන් ප්රතිපත්ති පදනම්
රකොට රෙන ක්රියාත්මක රවිවන් පැවති ක්රිස්තියානු සිංවිධානය
යනුරවන් අර් දක්වන ලමට.
මූලධර්මවාදයට ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශංබ්ද රකෝෂය රෙන රදන
අර් ක නය වනුරම කෙම් වල රපෞොණික නැතරහොත් මූලික
ප්රතිපත්තීන් රවනස් රනොකෙ ක්රියාත්මක කිරීම විරශංේෂරයන්
ඉස්ලාමීය කෙිවක ප්රතිපත්තීන් යන්නය.
අද යම් රකරනකු මූලධර්මවාදය යන ව නය ෂාවිත ක
විෙසම ඔහුරේ සරතහි මුස්ලිම්වෙයා ත්රස්වාිමරයකු රලස මැවි
රපරන්.
සෑම මුස්ලිම්වෙරයකුම ත්රස්තවාිමරයකු විය ුතතුමය.
සෑම මුස්ලිම්වෙරයකුම බිය ඇති කිරීමට මුල් වූ තැනැත්තා
ත්රස්තවාිමරයකි. කෙක්ෂක අිංශංයට අයත් අය දුටු වහාම
මිංරකොල්ලකරුරවෝ බියට පත් රවති. එ නිසා මිංරකොල්ල
කරුවන්ට කෙක්ෂක අිංශං වල අය ත්රස්තවාිමහු රවති. එරසේම
රසොෙකම මිංරකොල්ලකෑම රමන්ම ස්ත්රී දූෂණ වැනි සමාජයට
එරෙහි ව අපොධයන් කෙන සෑම අපොධකරුරවකුම
මුස්ලිම්වෙරයකු දකින විට බියට පත් විය ුතතුය. සාමානය
ජනතාව බිය ෙන් වන පුද්ෙලරයක් ත්රස්තවාිමරයකු රලස
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හඳුන්වනු ලබයි. එරහත් සැබෑ මුස්ලිම්වෙරයක් රපොදු
ජනතාවට රනොව සයලු සමාජ විරෙෝික අපොධකරුවන්ට
පමණක් ත්රස්තවාිමරයකු රලස රපනී සටිය ුතතුය. ඇත්ත
වශංරයන්ම මුස්ලිම්වෙරයක් සමාජරම අසෙණ ජනතාවට
සාමය උපදවන රකරනක් විය ුතතුය.
සමාජරම සටින සයලුම ිවනිසුන් අතෙ අපොධ සදු
කෙන්නාට ත්රස්තවාිමයා යන ව නය ෂාවිත කෙනු ලැබීම
සතයයකි. එරහත් සැබෑ මුස්ලිම්වෙරයක් සමාජරම ඇතැම්
අයට පමණක් එනම් සමාජ විරෙෝික අපොධකරුවන්ට පමණක්
ත්රස්තවාිමරයකු රලස රපනිය ුතතු නුත් සමාජරම අහිිංසක
ජනතාවට රනොරව. එපමණක් රනොව මුස්ලිම් වෙරයකු
අහිිංසක රපොදු ජනතාව අතෙ සාමය ස් ාපිත කෙන රකරනකු
විය ුතතුය.
ිවනිසුන් විසන් කෙනු ලබන එකම කකාෙරම ක්රියාවලට
ත්රස්තවාිමන් යනුරවන් සහ සටන්කාමීන් යනුරවන්
රදයාකාෙයක මුද්රාවන්.
ඉිංග්රීස ජාතිකයින් විසන් පාලනය කෙනු ලබිවන් තිබු
ඉන්ිමයාව නිදහස ලැබීමට රපෙ මාතෘ තිවරම නිදහස උරදසා
සටන් වැදුනු ඉන්ිමයානුවන්ට ත්රස්තවාමටන් යැයි බ්රිතානය ෙජය
හිංවඩු ෙැසීය. එරහත් ඉන්ිමයානුවන් විසන් තම සටන්කාමීන්ට
නිදහස් සටරන් වීෙයන් යනුරවන් හඳුන්වනු ලැබුහ. රමරසේ
එකම කකාෙරම ිවනිස්සු ඔුනන් විසන් කෙනු ලැබු එකම
කකාෙරයන් ුන ක්රියාවකට රදයාකාෙයට මුද්රා තැබුහ. ඔුනන්
ත්රස්තවාමටන් වශංරයන් එක් පාර්ශංවයකිනුත් ඔුනන් නිදහස්
විරුවන් වශංරයන් අරනක් පාර්ශංවරයනුත් හඳුන්වනු ලැබුහ.
ඉන්ිමයාව පාලනය කිරීරම් අයිතිය බ්රිතානයයට තිරබ් යන
මතය දැූප අය ඔුනන් ත්රස්තවාමටන් යැයි හැඳින්ුනහ. ඉන්ිමයාව
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පාලනය කිරීරම් අයිතිය බ්රිතානයයන්ට නැත්රත්ය යන මතය
දැූප අය ඔුනන් නිදහස් විරුවන් වශංරයන් හැඳින් ුනහ.
එබැවින් රකරනකු පිළිබඳ ව නිෙමනයට පැිවණීමට රපෙ
ඔහුරේ අදහස දැන ෙැනීම අතයවශංය රව. රදපාර්ශංවය පිළිබඳ
ව නිසයාකාෙ ව විමසා බලා විමසීරම් ප්රතිලල විරහ කෙනු
ලැබ ඒ සඳහා ුන රහේතු සාධක රමන්ම එම ක්රියාවන් වල
අෙමුණු සයල්ල දැන ෙැනීරමන් පසු ව එකී ිවනිසුන් පිළිබඳ ව
එක් ස්ථීෙ නිෙමනයකට පැිවණිය ුතතුය.
ඉස්ලාම් යනු සාමය රව
ඉස්ලාම් නමැති ව නය උපුටා ෙනු ලැබුරව සලාම් රහවත්
සාමය යන පදරයන් රව. එනිසා ඉස්ලාම් යනු සාමරම දහමක්
වන අතෙ මුළු රලොව පුො සාමය පැතිරීම එහි මූලික
ප්රතිපත්තිය රව.
එබැවින් ඉස්ලාමරම මූලික ප්රතිපත්තිය වන සාමය
අනුෙමනය කිරීරම්මට සෑම මුස්ලිම්වෙරයකුම මූලධර්ම
වාිමරයකු රව. සමාජරම සාමය හා සාධාෙණත්වය ස් ාපිත
කිරීම උරදසා සෑම මුස්ලිම්වෙරයකුම සමාජරම සදු වන
අසාධාෙණයන්ට එරෙහි ුන ත්රස්තවාිමරයකු විය ුතතුය.
6. කහාෙය පිණිස සතුන් ඝාතනය කිරීම නිවැෙිම ද?

ප්රශං්නය: සත්ව ඝාතනය අකාරුණික ක්රියාවකි. එරහත්
මුස්ලිම්වරු සත්වයින් අකාරුණික රලස ඝාතනය රකොට එම
මාිංශං කහාෙ පිණිස ෙනිති. ඒ රකරසේද?

පිළිතුරු:
නිර්මාිංශං කහාෙ ෙැනීම අද රලෝකය පුොම වයාප්ත රවිවන්
පවතින සිංවිධානයකි. රමම සිංවිධාන වලින් රබොරහෝමයක්
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සත්වයින්ටද අයිතිවාසකම් ඇත්රත්ය යන ප්රතිපත්තිය
දෙන්නන්ය. රබොරහෝ රදරනක් මස් හා අරනකුත් මාිංශංමය
කහාෙ අනුෂව කිරිම යනු සත්වයින්රේ අයිතිවාසකම් උදුො
ෙැනීමක් වන්රන් ය යන මතය දෙන්රනෝ රවති.
රලෝකරම මවනු ලැබ ඇති සයලුම වතවින් රකරෙහි
කරුණා ව දැක්විය ුතතු යැයි ඉස්ලාම් දහම නිරයෝෙ කෙයි.
එරමන්ම අල්ලාහ් රමම රපොර ොව මවා එහි ිවනිසාරේ
ප්රරයෝජනය උරදසා ුන සවපාුනන් ද වෘක්ෂලතාවන් ද මවා
තිරබන බව රපන්වා රදයි. අල්ලාහ් විසන් මවන ලද දෑ සයල්ල
අප රවත ෂාෙ රදන ලද වස්තුන් රලස හා දායාදයන් රලස
නීතයනුකූල ව හා සාධාෙණ ව උපරයෝගි කෙ ෙැනීරම් කාර්යය
ිවනිසා සතු ව ම ඇත.
රමම තර්කය පිළිබඳව අරනකුත් විස්තෙ විමසා බලමු.
1. මුස්ලිම්වෙරයක් එ වළු පමණක් කහාෙයට ෙන්නා
රකරනක් විය හැක.
නිර්මාිංශං කහාෙ අ්්ඩඩ ව කහාෙයට ෙන්නා මුස්ලිම්
වෙරයකු යහපත් මුස්ලිම්වෙරයකු විය හැකිය. ඔහු අනිවාර්ය
රයන්ම මාිංශංමය කහාෙ ෙත ුතතු යැයි බල කිරීමක්
ඉස්ලාමරම රනොමැති.
2. මුස්ලිම්වරුන්ට මාිංශංමය කහාෙ ෙැනීමටද අල් කුර්කන්
අනුමැතිය මට ඇත.
රකරසේ රවතත් මාිංශංමය කහාෙ ෙැනීමට
මුස්ලිම්වරුන්ට කුර්කනය පහත සඳහන් අුතරින් අනුමැතිය
රදයි.
“විශං්වාස ක අයවලුනි! ගිවිසුම් ඉටු කෙන්න. නුඹලාට කියවා
රපන්වනු ලැබූ දෑ හැෙ රසසු රෙොවිප සතුන් නුඹලාට
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(කහාෙය සඳහා) අනුමත කෙන ලමට. (එළු. බැටළු ෙව ඔටු කිම
සතුන්)” අල් කුර්කන් සූො මායිදා 5:1
තවද “රෙොවිප සතුන් මැවරව ඔබ රවනුරවන්මය. එහි සීතල
ව ක්වා ෙත හැකි දෑ ද ප්රරයෝජනයන් ද ඇත. තවද නුඹලා
එයින් අනුෂව කෙන්රනහුය.” අල් කුර්කන් සූො අන් නහ්ල්
16:5
තවද “සැබැවින්ම නුඹලාට රෙොවිප සතුන් තු කදර්ශංයක්
ඇත. උන්රේ උදෙයන්හි ඇති දැයින් අපි නුඹලාට (කිරි) පානය
සපයන්රනමු. තවද ඒවාරයහි නුඹලාට රබොරහෝ ප්රරයෝජන
ඇත. එයින් නුඹලා අනුෂව කෙන්රනහුය.” සූො අල් මුඃිවනූන්
23:21
යනුරවන් සත්වයින්රේ ප්රරයෝජන පිළිබඳ ව ිවනිසුන්ට රෙන
හැෙ දක්වයි.
3. මාිංශංමය කහාෙ රපෝෂදායක හා සම්පූර්ණ රප්රෝටීන්
සහිතය.
ශංරීෙයට අවශංය සම්පූර්ණ රප්රෝටීන් ලබා ෙැනීම සඳහා මාිංශංය
කිමම කහාෙයකි. අප ශංරීෙරම නිෂ්පාදනය රනොකෙන එරහත්
ශංරීෙයට අවශංය වන අමයිරනෝ අම්ල වර්ෙ අටක් අඩිංගු
කහාෙය මාිංශංමය කහාෙ මගින් අපට සපයනු ලැරබ්. රමයට
අමතෙ ව මාිංශං වල යකඩ විටිවන් බී1 සහ නියැසන් වැනි වතව
පදාර් යන් ද අඩිංගු වී තිරබ්.
4. ිවනිසා මාිංශං කහාෙ අනුෂව කිරීම සඳහා ෙදනක දත්
රමන්ම ශංාකමය කහාෙ අනුෂව කිරීම සඳහා ාර්වක දත් හා
පුෙස් ාර්වක දත් හිිවය.
ඔබ ශංාක ෂක්ෂක සතුන් වන එළුවන් ෙවයින් වැනි
සතුන් පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් ව බැලුවරහොත් උන් ශංාකමය
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කහාෙ ෙැනීම සඳහා පහසු වන කකාෙරයන් ාර්වක හා
පුෙස් ාර්වක දත් පමණක් හිිව කෙරෙන සටින බව දැනෙත
හැකිය. එරසේම මාිංශං ෂක්ෂක සතුන් වන සිංහ රකොටි ිමවියා
වැනි සතුන් ෙැන පරීක්ෂා කෙ බැලුවරහොත් උන් මාිංශංමය
කහාෙ අනුෂව කිරීම සඳහා සුදුසු ෙදනක දත් පමණක් හිිව කෙ
රෙන සටින බව දැන ෙත හැකිය. දත් වල පිහිටීම ෙැන විපෙම්
කෙ බැලුවරහොත් මාිංශංමය කහාෙය සඳහා උචිත කකාෙයට
මුවහත් දත් පමණක් පිහිටා තිබීම දැක ෙත හැකිය. එරසේම
ිවනිසුන්රේ දත් වල පිහිටීම විමසා බැලුවරහොත් ෙදනක දත්
සමරම ශංාකමය කහාෙ වර්ෙ ෙැනීම සඳහා උචිත කකාෙයට
ාර්වක හා පුෙස් ාර්වක දත් දැක ෙත හැකිය. ිවනිසා ශංාකමය
කහාෙ පමණක් කහාෙ අනුෂව කිරීම සඳහා මවනු ලැබුරව නම්
මාිංශංමය කහාෙයට උචිත කකාෙයට ෙදනක දත් ඇත්තුනන්
රලස ිවනිසා මවනු ලැබුරව ඇයි? මාිංශංමය කහාෙ රමන්ම
ශංාකමය කහාෙ ෙත ුතතු යැයි යන අදහසන් රදවියන් ිවනිසුන්
හට ෙදනක දත් රමන්ම ාර්වක හා පුෙස් ාර්වක දත් ිවශ්රය
මවා ඇති බව සතීම සාධාෙණයකි.
5. ිවනිසාරේ කහාෙ වතර්ණ ක්රියාදාම මාිංශංමය කහාෙ රමන්ම
ශංාකමය කහාෙ වර්ෙද වතර්ණය කිරීම සඳහා උචිත කකාෙයට
පිහිටා ඇත.
ශංාක ෂක්ෂක සතුන්රේ කහාෙ වතර්ණය වීරම් පිළිරවත
ශංාකමය කහාෙ පමණක් වතර්ණය කිරීම සඳහා උචිත කකාෙයට
පිහිටා ඇත. එරසේම මාිංශං ෂක්ෂක සතුන්රේ කහාෙ වතර්ණ
පද්ධතිය මාිංශංමය කහාෙ පමණක් වතර්ණය කිරිම සඳහා උචිත
කකාෙයට පිහිටා ඇත. එරහත් ිවනිසාරේ කහාෙ වතර්ණ
පද්ධතිය පමණක් මාිංශංමය කහාෙ වර්ෙ රමන්ම ශංාකමය
කහාෙ වර්ෙ ද ජිර්ණය කිරීම සඳහා උචිත කකාෙයට පිහිටා
තිරබ්. ිවනිසුන් ශංාකමය කහාෙ වර්ෙ පමණක් කහාෙයට ෙත
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ුතතු යැයි රදවියන් අදහස් කර ේ නම් මනුෂයයින්රේ කහාෙ
වතර්ණ පද්ධතිය මාිංශංමය කහාෙ වර්ෙ රමන්ම ශංාකමය කහාෙ
වර්ෙ ද ජිර්ණය වීමට උචිත අුතරින් රදවියන් වහන්රසේ මැවීමට
රහේතුව කුමක් ද?
6. හින්දු කෙරම් මාිංශංමය කහාෙ අනුෂව කිරීමට අනුමැතිය
ලබා මට ඇත.
හින්දු ෂක්තිකයින්රෙන් වැඩි පිරිසක් මාිංශංමය කහාෙ
අනුෂව කෙන්රනෝ රනොරවති. මාිංශංමය කහාෙ අනුෂව
කිරීම
ඔුනන්රේ
කෙිවක
ප්රතිපත්තීන්
වලට
සම්පූර්ණරයන්ම පටහැණි ුන එකක් රලස ඔුනන් විශං්වාස
කෙති. එරහත් සතය කරුණ නම් හින්දුවරුන් මාිංශංමය
කහාෙ අනුෂව කිරීමට ඔුනන්රේ කෙම් අනුමැතිය ලබා මට
ඇත යන්නය. හින්දු ජූජකවරුන් හා ඉසවරුන් මාිංශංමය
කහාෙ අනුෂව ක බව හින්දුවරුන්රේ කෙම් කියාපායි.
හින්දුවරුන්රේ නීති රන් වන “මනු ශංාස්ත්ර” රම පස් වන
පරිේරේදරම තිස් වන වැකිය පහත දැක්රවන කකාෙයට
සඳහන් කෙයි.
“අනුෂව ක හැකි මාිංශංය කහාෙ රලස අනුෂව කෙන්නා
මාිංශංමය කහාෙ අනුෂව කෙන්රන් නම් ඔහු ෙන්නා මාිංශංමය
කහාෙ ඔහුට කිසදු හානියක් රෙන රනොරදයි. සෑම ිමනකම
මාිංශංමය කහාෙ අනුෂව ක ද ඔහු කිසදු වෙදක් රනොකෙයි.
මන්දයත් ඇතැම් මැවීම් කහාෙ ෙැනීම සඳහාද තවත් මැවීම්
අනුෂව කෙනු ලැබීම සඳහාද නිර්මාණය කෙනු ලැබුරව
රදවියන්මය.”
මනු ශංාස්ත්රරම පස් වන පරිේරේදය තිස් එක් වන වැකිය
පහත කකාෙයට සදහන් කෙයි.
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“මාිංශංමය කහාෙ අනුෂව කිරීම නිවැෙිම කැප කිරීමකි.
රමය පාෙම්පරික ව දැනෙන්නට ලැරබන්නා වූ රද්ව
කඥාවකි.”
තවද මනු ශංාස්ත්ර පස් වන පරිේරේදරම තිස් නව වැකිය
හා හතළිස් වන වැකිය පහත සඳහන් කකාෙයට පවසයි.
“බිලි මටම සඳහා රදවියන් ඇතැම් සත්වයින් මවා ඇත.
එම නිසා බිලි මටම සඳහා සත්වයින් කැපීම යනු සත්වයින්
ඝාතනය කිරීමක් රනොරව.”
රම් අුතරින් හින්දු කෙිවක රන් රමන්ම කෙිවක
දර්ශංනයන්හි හින්දුවරුන්ට මාිංශංමය කහාෙ ෙැනීමටද කහාෙ
පිණිස සත්වයින් ඝාතන කිරිමටද අනුමැතිය ලබා මට ඇත.
7. හින්දුවාදය ද අරනකුත් කෙිවක සරිත් විරිත් නිසා
බලපෑමට ලක් වි ඇත.
හින්දු කෙිවක රන් හින්දුවරුන්ට මාිංශංමය කහාෙ
අනුෂව කිරීමට අනුමැතිය මට තිබුණද හින්දුවරුන්රෙන්
බහුතෙයක් මාිංශංමය කහාෙ අනෂව රනොකෙ නිර්මාිංශං කහාෙ
පමණක් අනුෂව කෙන්නන් වශංරයන් සටිති. රමයට රහේතුව
මාිංශංමය කහාෙ අනුෂව රනොකෙන්නාුන “වජන කෙිවක”
ප්රතිපත්තීන් වල බලපෑම හින්දු දහමට එල්ල වී තිබීමය.
8. ශංාකවලට ද ප්රණයක් තිරබ්!
ඇතැම් කෙම් වලට අයත් උදවිය මාිංශංමය කහාෙ
අනුෂව රනොකිරීමට රහේතුව නම් ඔුනන්රේ කෙම් සතුන්
ඝාතනය කිරීමට එරෙහි ව රද්ශංනා කිරිමය. එක් ප්රාණියකු
රහෝ රනොමො ිවනිරසකුට වතවත් විය හැකි වන්රන් නම් ඉහත
ප්රතිපත්තිය අනුෙමනය කෙන ිවනිසුන්රෙන් ඉිමරිරයන්ම
සටින්රන් මුස්ලිම්වරුන් අපි රවමු. රපෙ කාල වලමට ශංාක වලට
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ප්රාණය රනොමැත යැයි ිවනිසුන් විශං්වාස කෙිවන් සටියහ.
එරහත් වත්මන් අධයාපනික ුතෙරම තුරුලතා වලටද ප්රාණය
තිරබන බව රලොව පුොම දන්නා කරුණකි. එ නිසා නිර්මාිංශං
කහාෙ අනුෂව කෙන්නන් පවා ප්රාණ ඝාතනරයන් වැ කී
සටීමට අරපොරහොසත් රවති යන වෙ රත්රුම් ෙත ුතතුය.
9. ශංාක වලටද රවදනාව දැරන්.
තුරුලතාවන්ට රවදනාවන් සරවතනය කෙ ෙත
රනොහැකිය. එම නිසා තුරුලතාවන් මො දැමීම ප්රාණය ඇති
සතුන් ඝාතනය කිරීමට වඩා අඩු පාප කර්මයක් වන්රන් යැයි
ඇතැම් නිර්මාිංශං කහාෙ අනුෂව කෙන්නන් තර්ක කෙති.
නූතන විදයාව තුරුලතාවන්ටද රවදනාවක් දැරනන්රන්ය යන
ය ාර් ය අපහට කියාපායි. 20 Hertz ට වඩා අඩු ශංබ්දයක් ද
20 000 Hertz ට වැඩි ශංබ්දයද ිවනිසා විසන් ශ්රමණය ක
රනොහැකි බැවින් තුරුලතාවන් රවදනාරවන් විලාප නැඟීම
අපට දැන ෙත රනොහැකිය. සුන්යන්ට 40 000 Hertz දක්වා
ශ්රවණය ක හැක. එබැවින් සුන්යන් සඳහා 20 000 Hertzට
වැඩි 40 000 Hertzට අඩුරවන් හඬ නිකුත් කෙන නිශං්ශංබ්ද
න ා (Silent Dog Whistle) දැන් රසොයා රෙන ඇත. රමම
උපකෙණ මගින් සුන්යන් තම හිිවකරුරේ න ා හඬ හඳුනා
රෙන ඔහු රවතට පැිවරණයි.
ඇමරිකාරව
රෙොවිරයකු විසන්
පර්රමෂණයක් කෙ
තුරුලතාවන් විලාප නැගීම ිවනිසුන්ට ශ්රවණය ක හැකි
උපකෙණයක් රසොයා රෙන ඇත. රමම උපකෙණය මගින්
තුරුලතාවන් ජලය රසොයා නෙන විලාපය ිවනිසුන්ට ශ්රවණය
ක
හැකිය. පසු ව පැිවණි රවනත් පර්රමෂකයින්
තුරුලතාවන්ටද සතුට රවදනාව වැනි හැඟීම් රහළි කිරීරම්
හැකියාවන් සතු ව ඇති බව රසොයා රෙන ඇත. රමරසේ

54

තුරුලතාවන්ටද රවදනාවන් දැරනන සුළුය. සතුට රවදනාව
වැනි හැඟීම් රහළිකිරීරම් හැකියාව සතු යැයි විදයාත්මක
සතයතාවන් අපහට කියාපායි.
10. ඉන්ද්රියන් රදකක් අඩුරවන් ුතත් වතවින් ඝාතනය කිරීම
යනු සුළු පාප කර්මයක් රනොරව.
එක් අවස් ාවකමට නිර්මාිංශං කහාෙ ෙන්නා පුද්ෙලරයක්
මා සමර තර්ක කිරීරම්මට පැවසුරව සතුන් ඉන්ද්රයන් පහක් සතු
ව ඇති වතවීන්ය. එරහත් තුරුලතාවන් ඉන්ද්රියන් රදකක් රහෝ
තුනක් පමණක් ඇති ඒවාය. ඒ නිසා ඉන්ද්රියන් පහක් සතු ව
ඇති සතුන් ඝාතනය කිරිමට වඩා ඉන්ද්රියන් රදකක් රහෝ
තුනක් හිිව තුරුලතාවන් ඝාතනය කිරීම නිසා අකුසල්
අඩුරවන් හිිව රවනවා රනොරව දැයි ප්රශං්නයක් ඔහු මතු කර ය
ේ .
නිදසුනක් වශංරයන් ඔරබ් සරහෝදෙයා උපතින්ම බිහිරි
රෙොළුරවකු යැයි සතන්න. ඔහු අරනකුත් ිවනිසුන් හා
සැසමේරම්ිම ඔහු හැකියාවන් රදකක් අඩුරවන් ඇත්රතක් රවයි.
හැමට වැඩී ඇති ඔරබ් බිහිරි රෙොළු සරහෝදෙයා රකරනකු
ඝාතනය ක ා යැයි සතන්න. ඒ නිසා ඝාතකයාට දඬුවම්
අඩුරවන් දුනරහොත් ප්රමාණවත් රව යැයි ඔබ විනිසුරුවෙයා
සමෙ තර්ක කෙයි ද? ඔබ එරසේ රනොකෙයි. එපමණක් රනොව
ඔබ රමොනවා කියයි ද? කන් රනොඇරසන කතා ක රනොහැකි
අසෙණයකු මො දැමු රකරනකුට අිකකෙණය උපරිම දඬුවම්
ිමය ුතතු යැයි තර්ක කොවි යැයි පැවසු විට ඔහු නිරුත්තෙ විය.
ශුද්ධ ුන අල් කුර්කනරම රදවන පරිේරේදරම 168 වන
වැකිය පහත කකාෙයට සඳහන් කෙයි.
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ُ
َّ
َ
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َّ
ُ َ ُ َّ
ك أم َع ُد ٌّو ُّمب ن
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ِ
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“ිවනිසුනි රපොර ොරවහි තිරබන රද්වලින් අනුමත කෙන ලද
පවිත්ර දෑ අනුෂව කෙන්න. රෂයිතාන්රේ පා සටහන්
අනුෙමනය රනොකෙන්න. ඔහු ඔබට ප්රකට සතුරෙකි.”
11. රෙොවිරපො සතුන්රේ සිං්යාව අිකක වීම.
රලොරව සෑම රකරනක්ම නිර්මාිංශං කහාෙ අනුෂව කෙන්රනකු
ුනරම නම් රලොරව රෙොවිරපො සතුන්රේ සිං්යාව සීමාව
ඉක්මවා අිකක රලස වර්ධනය වන බව නිසැකය. ඔුනන්රේ
අභිජනනය ශීඝ්රරයන් සදු වන රහයින් ඔුනන්රේ අික සිං්යාව
පාලනය ක රනොහැකි රව. සයලු රද් පිළිබඳ සර්වඥ වන
අල්ලාහ් ඔහුරේ මැවීම් අතෙ සම තුලනය කෙනු පිණිස
රෙොවිරපො සතුන්රේ මස් කහාෙ අනුෂව කිරීමට රමරලස
අනුමැතිය මට ඇත.

7. සත්ව ඝාතනය අකාරුණික බව රපරන්.
ප්රශං්නය: මුස්ලිම්වරුන් සත්වයින්ට කරුණා විෙහිත ව වධ
හිිංසා කෙ රවදනාවන් රෙන රදන රලසන් ඝාතනය කෙති.
රමය රහොඳ ක්රියාවක්ද?
පිළිතුරු:
මුස්ලිම්වරුන් සත්වයින් ඝාතනය කෙන
කකාෙය පිළිබඳ ව බහුතෙයකරෙන් විරව න එල්ලරවිවන්
පවති. රමම ප්රශං්නයට පිළිතුරු මටමට රපෙ ඉහත මාතෘකාව
පිළිබඳ ව ෂීක්වෙරයකු හා මුස්ලිම්වෙරයකු අතෙ පැවති
සිංවාදය ඔබට පවසන්නම්.
ෂීක්වෙරයක් මුස්ලිම්වෙරයකුරෙන් රමරසේ විමසීය.
“අපි එළුවන් ෙවයින් වැනි සතුන් ඝාතනය කිරීරම්මට ඔුනන්රේ
පසුපස හිසට පහෙක් ෙසා මො දමන්රනමු. එරසේ රනොකෙ ඔබ
ඔුනන්රේ රෙල සඳ වධ හිිංසා කෙන්රන් ඇයි?”
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රමය ඇසු මුස්ලිම්වෙයා සත්වයින්රේ හිස පසුපසට
පහෙ මට ඝාතනය කිරිමට ඔබ රමන් අපි බියගුල්රලෝ රනොරවමු.
අපි වධර්යවන්තරයෝ රවමු. ඉිමරිපසන් ඔුනන්රේ රෙල කපා
ඝාතනය කෙන්රන් එබැවින් යැයි පැවසීය.
ඉහත සද්ිකය හාසයජනක එකක් ුනවද මනුෂයත්වය
තිරබන්රන් මුස්ලිම්වරුන් සත්වයින් ඝාතනය කෙන ක්රමරමය.
එරමන් ම ඥානාන්විතව බැලු ක රමය ඉතා රහොඳම ක්රමයක්
වන බව පහත දැක්රවන විස්තෙ අපට දැනුම් රදයි.
ඉස්ලාමීය ක්රමයට අනුව ඝාතනය කිරීම සඳහා පහත
දැක්රවන රකොන්රද්ස පිළිපැිමය ුතතු ව ඇත.
මුවහත් ඇති කුතධයක් අවශංය රව: සත්වයින්රේ රෙල
කැපීම සඳහා ෂාවිත කෙන පිහිය රහොඳින් මුවහත් වූ එකක්
විය ුතතුය. රෙල කැපීරම්මට රවදනාවන් රනොදැරනන
කකාෙයට නැතරහොත් ඉතා සුළුරවන් රවදනාව දැරනන
අුතරින් ඉතා රවෙරයන් රෙල කැපිය ුතතුය.
රම් පිළිබඳ ව නබි (සල්ලල්ලාහු අවලහි වසල්ලම්)
තුමාණන්රේ අනුශංාසනාව රදස බලන්න.
“ඔබ සත්වයින්රේ රෙල කපන්රන් නම් නිසයාකාෙ ව
රෙල කපන්න. ඔබරේ පිහිය ඔබ මුවහත් කෙ ෙන්න.
(ඉක්මනින්ම) රෙල කැපීම මගින් එම සතුන්ට සැනසීම
රදන්න.” රලස නබි (සල්) තුමාණන් පැවසුහ. වාර්තා
කර ේ ෂිදාද් ඉබ්නු අවස් (ෙළි) මූලාශ්ර මුස්ලිම් අබදාුනද්
ඉබ්නු මාජා.
ඉස්ලාමීය නීතියට අනුව සත්වයින්රේ රෙල කැපීරම් මට
රෙරලහි ඇති ශං්වාසනාලය උගුෙ හා රුිකෙවාහිනිය එකම
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විටකමට කපා සත්වයින් අප්රාණික ක ුතතුය. එරසේ කිරීරම්මට
සත්වයින්රේ සුෂුම්නාව (spinal cord) කපා රවන් ක
රනොුතතුය.
රුිකෙය ෙලා යා ුතතුය: හිස රවන් කිරීමට රපෙ රෙල
කපනු ලැබු සතුන්රේ රද්හරම ඇති රුිකෙය
සම්පූර්ණරයන්ම ෙලා යෑමට සැලැස්විය ුතතුය. රුිකෙය
සම්පූර්ණරයන් ම ෙලා යෑමට සැලැස්වීරම් පෙමාර් ය නම්
රෙල කපනු ලැබු සත්වයින්රේ රුිකෙය රුිකෙ නාල වල රැමේ
විෂබිජ ඇති රනොවීම සඳහා ය. සත්වයින්රේ රෙල
කැපීරම්මට රකොඳු නාෙටිය රවන් රනොවිය ුතතුය. රකොඳු
නාෙටිය රවන් කිරීම මගින් හෘදයට සපයන රුිකෙ නාලයන්
හානියට පත් වී හෘදය ක්රියා විෙහිත වීරම් තත්ත්වයක්
උදාවීමට පුළුවන. රමමගින් රුිකෙය හෘදය අෂයන්තෙරම
රුිකෙ නාල වල රැරඳන්නට පුළුවන.
විෂබීජ සහ රෙෝෙ කාෙක හට ෙැනීමට රහේතු වන්රන්
ශංරීෙරම ඇති රුිකෙයයි. ඉස්ලාිවය ක්රමයට අනුව සතුන්රේ
රෙල කැපීරම්ිම (කුර්බාන් කිරීරම්මට) සතුන්රේ ශංරීෙරම
ඇති රුිකෙය සම්පූර්ණරයන්ම ෙලා යෑමට සලස්වන බැවින්
රෙෝෙ කාෙක ඇති රනොරව.
අප මැුන අල්ලාහ් රුිකෙය කහාෙයට ෙැනීම තහනම් කෙ
තිරබන්රන් රම් නිසාය.
“ඉරබ් ම සතුන් රුිකෙය ශූකෙ මාිංශං අල්ලාහ් රනොවන
දෑ සඳහා බිලි රදනු ලැබූ දෑ රෙල ිවරිකනු ලැබ ිවය ගිය දෑ
පහෙ රදනු ලැබ ිවය ගිය දෑ (උස් තැනකින් සට) වැටී ිවය
ගිය දෑ (තමන් අතෙ ෙැටුම් සදු වී) ඇණ ිවය ගිය දෑ වන
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සතුන් කා දැමූ දෑ - නුඹලා (ඉන්පසුව) එය විිකමත් රලස
කැපුරව නම් හැෙ.” (රවනත් සතුන් ඔබට තහනම් කෙ
ඇත.) සූො මාඉදා 5:3.
ඉස්ලාමීය ක්රමයට කුර්බාන් කෙනු ලබන සතුන්රේ මාිංශං
වල රුිකෙය බැහැෙ කෙනු ලැබීම නිසා (රවනත් ක්රම වලට
අනුව ඝාතනය කෙනු ලබන සතුන්රේ මාිංශං වලට) වඩා
ිමර්ඝ රවලාවක් නෙක් රනොවී පවති.
ඉස්ලාමීය ක්රමයට සතුන් කුර්බාන් කෙනු ලබන විට මට
සතුන්රේ රෙරලහි නහෙ ඉතා රවෙරයන් ක්ෂණිකව කපනු
ලැබ රවදනාව රමො ය රවත රයොමු කෙන ස්නාුත පද්ධතිය
විසන්ික කෙනු ලබන නිසා කුර්බාන් කෙනු ලබන සතුන්ට
රවදනාව රනොදැරන්. රුිකෙය ශංරීෙරයන් බැහැෙ වන නිසා
ශංරීෙරම ඇති මාිංශං රකොටස් රුිකෙය රනොමැතිව හැකිී 
යාම සහ ලිහිල් වීම නිසා ඇති වන රවනස රහේතුරවන්
කුර්බාන් කෙනු ලැබු සතුන් දරලන දසුනක් අපට
රපරනනවාත් ිවස රවදනාව නිසා රනොවන බව වටහා ෙත
ුතතුය.

8. මුස්ලිම්වෙරයකු කලහකාරි රකරනක් බවට
පත් කෙන මාිංශංමය කහාෙ
ප්රශං්නය: ිවනිසා කුමක් කහාෙයට ෙන්රන්ද එහි බලපෑම
ඔහුරේ ක්රියා වල රපරන්වි යන්න විදයාත්මක අදහසයි. එරසේ
තිරබන ක ඉස්ලාමය මාිංශංමය කහාෙ අනුෂව කිරීමට
අනුමත කෙන්රන් රකරසේද? මන්දයත් මාිංශංමය කහාෙ
අනුෂව කිරීම මගින් එය ිවනිසා කලහකාරිරයකු බවට පත්
කෙයි රනොරවද?.
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පිළිතුරු:
1. ඉස්ලාම් දහම ශංාක ෂක්ෂක සතුන් වන එළුවන් ෙවයින්
ඔටුවන් වැනි සතුන් පමණක් කහාෙ වශංරයන් ෙැනීමට අනුමත
කෙ ඇත.
ිවනිසා කුමක් අනුෂව කෙන්රන්ද එහි බලපෑම ඔහුරේ
ක්රියාකාෙකම් වල රපරන්වි යැයි මම පිළිෙනිිව. ඉස්ලාම් දහම
මාිංශං ෂක්ෂක සතුන් වන සිංහයන් රකොටියන් වයාඝ්රයන් වැනි
සත්වයින් ිවනිසුන් කහාෙ වශංරයන් ෙැනීම තහනම් කෙ
තිරබන්රන් එබැවින්ය. මන්දයත් ඉහත සත්ව වර්ෙ කුරීරු ෙති
ලක්ෂණ වලින් රහබි ඒවාය. රමම සත්ව වර්ෙයාරේ මාිංශං
අනුෂව කෙන්නන් කුරීරු ෙති ලක්ෂණ ඇත්ත ුනන් බවට පත්
විය හැකිය. ඉස්ලාම් දහම ශංාක ෂක්ෂක සතුන් වන එළුවන්
ෙවයන් ඔටුවන් වැනි සත්වයින්රේ මාිංශං පමණක් ිවනිසුන්
කහාෙ වශංරයන් ෙැනීමට අනුමැතිය මට තිරබන්රන් එබැවිනි.
රමකී සතුන් ශංාන්තුනත් කීකරුුනත් සත්වයින්ය. මුස්ලිම්වරුන්
වන අපි ශංාන්ත වූ සතුන් වන එළුවන් ෙවයන් ඔටුවන් වැනි
සතුන් කහාෙ පිණිස ෙනිමු. අපි සාමය ප්රිය කෙන්නන් වන්රන්
එබැවිනි.
2. ශුද්ධ ුන අල් කුර්කනය හා නබි (සල්) තුමාණන්රේ හමටස්
රහවත් නබි වදන් මගින් අපවිත්ර කහාෙ අනුෂව කිරීම තහනම්
කෙ ඇත.
“(නබිවෙයාණන් වන) රමොහු ඔුනනට යහපත අණ
කෙයි. අයහපරතන් ව ක්වයි. පවිත්ර දෑ ඔුනනට අනුමත කෙයි.
අපිරිසදු දෑ ඔුනනට තහනම් කෙයි.” අල් කුර්කන් සූො අල්
කෙෆ් 7:157.
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ـهۚ إِن
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواۚواتقوا الل
َ َّ َ َ ُ أ
﴾٧﴿ اب
ِ اللـه شدِيد العِق
“රමම දූතයා ඔබට කුමක් රදන්රන්ද එය ලබා ෙන්න.
කුමකින් ඔබ වැ ැක්ුනරම ද එයින් වැ රකන්න. අල්ලාහ්ට
බියවන්න.” අල් කුර්කන් සූො මුජාිමලා 59:7.
ඇතැම් සතුන්රේ මාිංශං කහාෙ අනුෂව කිරීමට
අනුමැතිය මට ඇති අල්ලාහ් ඇතැම් සතුන්රේ මාිංශං ිවනිසුන්
කහාෙ වශංරයන් අනුෂව කිරීම ව ක්වා ඇත යන්න මුස්ලිම්
වෙරයකු දැන ෙැනීම සඳහා නබි (සල්) තුමාණන්රේ එක්
හමටසයක් පමණක් ප්රමාණවත් රවතැයි සතිව.
“අනුෂව කිරීමට තහනම් කෙන ලද සතුන්රේ කිනම්
වර්ෙයක තිුතණු දත් තිරබන්රන්ද එවැනි සතුන් කහාෙය
පිණිස රනොෙත ුතතුය.” යනුරවන් නබි (සල්) තුමාණන් පවසා
ඇත. වාර්තා කෙන්රන් අබු සලෆා (ෙළි) මුලාශ්රය බුහාරි 5530.
“අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් සතුන්රෙන් තිුතණු දත් ඇති සෑම
වර්ෙයක්ම සහ පක්ෂීන්රෙන් තිුතණු නිය ඇති සෑම වර්ෙයක්ම
(අනුෂව රනොක ුතතු යැයි ) වැ ැක් ුනහ.” ඉබ්නු අබ්බාස්
(ෙළි) වාර්තා කෙයි. මූලාශ්රය සහීහ් මුස්ලිම් 4752.
තිුතණු දත් මගින් පතුරු ෙසා සතුන් අනුෂව කෙ වතවත් වන
සිංහයින් රකොටි වලසුන් හිවලුන් නරින් වැනි සතුන්රේ
මාිංශං අනුෂව කිරීම ිවනිසුන්ට තහනම් කෙනු ලැබ ඇත.
එරසේම තිුතණු නියරපොතු මගින් පතුරු ෙසා සතුන් අනුෂව
කෙ වතවත් වන උකුස්සන් ොජාලියන් වැනි පක්ෂීන්රේ
මාිංශං ද තහනම් කෙනු ලැබ ඇත.
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විවිධ වර්ෙයට අයත් මීයන් ද කහාෙ සඳහා ෙැනීම තහනම්
රව. උෙෙ වර්ෙයට අයත් සර්පයා කිඹුලා වැනි සතුන්රේ
මාිංශං ද මුස්ලිම්වරුන්ට තහනම් රව.
රකරසේ රවතත් මාිංශංමය කහාෙ අනුෂව කිරීම නිසා
රකරනක් කලහකාරි වන බව විදයාත්මක ව සනා කෙ
නැත.

9. මුස්ලිම්වරුන් කඃබාවට වඳින්රන් ඇයි?
ප්රශං්න:
ඉස්ලාමය පිළිම වන්දනාව තහනම් කෙ තිරබන අතෙ තුෙමට
මුස්ලිම්වරුන් කඃබාවට වැඳුම් පිදුම් කිරීම සහ කඃබාවට හිස
නමා නමස්කාෙ කිරීම රකරසේ පිළි ෙනු ලබන්රන්ද?
පිළිතුෙ:
“කඃබාව” යනු මුස්ලිම්වරුන් සලාතය රහවත් නැමදුම
ඉටු කිරීරම් මට රපෙටු
කෙ ෙන්නා ිමශංාවක් පමණි.
මුස්ලිම්වරුන් කඃබාරව ිමශංාවට හැරී සලාත් ඉටු ක ුතතුය.
මුස්ලිම්වරු අල්ලාහ් හැෙ අන් කිසරවකුට රහෝ කිසවකට රහෝ
හිස රනොනැිවය ුතතුය. අල්ලාහ් හැෙ අන් කිසරවකුට රහෝ
කිසවකට රහෝ රනොවැඳිය ුතතුය.
අල් කුර්කනරම රදවන පරිේරේදරම 144 වන වැකිරම
පහත කකාෙයට සඳහන් කෙයි.

ِّ َ َ َ َ َ ا
َ ِّ َ َ
َ َ أ َ َ ٰ َ َ ُّ َ َ أ
َّ ك ِف
الس َماءِۚ فلنُ َو ِِلَ َّنك ق ِبألة ت أرضاهاۚ ف َو ِل
قد نر
ِ ى تقلب وج ِه
ُ َ ُ ُ ُّ َ َ أ َ َ ِ َ َ أ ُ َ ُ ُ أ
َ أ َ َ َ أ َ أَ أ
ُۚك أم َش أط َره
ج ِد اْلرامۚ وحيث ما كنتم فولوا وجوه
ِ وجهك شطر المس
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“(මුහම්මද් තුමණි!) ඔරබ් මුහුණ නිතෙ අහස රදසට
හැරීම අපි දකිමු. එබැවින් ඔබ ප්රිය කෙන කිබ්ලාව රදසට ඔබ
හෙවන්රනමු. එබැවින් ඔරබ් මුහුණ මස්ජිදුල් හොම් රදසට
හෙවන්න. ඔබ රකොතැනක සටියත් ඔරබ් මුහුණ එම ිමශංාවට ම
හෙවන්න”. අල් කුර්කන් සූො බකො 2:144.
සලාතය ඉටු කිරීරමමට කඃබාව රපෙටු කෙිවන් සලාතය
ඉටු කෙන්රන් ඇයි දැයි රහේතු කාෙණා සහිත ව අවරබෝධ කෙ
ෙනිමු.
1. ඉස්ලාම් දහම එකමුතුකම පිළිබඳ ව අවධාෙණය කෙයි.
නිදසුනක් වශංරයන් මුස්ලිම්වරුන් අල්ලාහ්ට යාේඥා
කිරිම සඳහා සට ෙැනීරම්මට පිරිසක් උතුරු ිමශංාව රදසට හැරී
යාේඥා කිරිමට ප්රිය ක හැකිය. තවත් පිරිසක් දකුණු ිමශංාව
රදසට හැරී යාේඥා කිරීමට ප්රිය ක හැකිය. එරහත් එකම
රදවියන් වන අල්ලාහ් රවනුරවන් යාේඤා කිරිරම්මට පවා
මුස්ලිම්වරුන් එකමුතුකම අනුෙමනය ක ුතතුය යන
පෙමාර් රයන් අල්ලාහ්ට යාේඤා කිරිරම් මට මුස්ලිම්වරුන්
සයලු රදනාම කඃබාව රපෙටු ක ුතතු යැයි අණ කෙනු ලැබ
සටිති. කඃබාවට බටහිෙ ිමශංාරව වාසය කෙන මුස්ලිම්වරුන්
ඔුනන් සටින ස් ානයට නැරෙනහිෙ ිමශංාරව කඃබාව තිරබන
බැවින් නැරෙනහිෙ ිමශංාවට රයොමු වී ද කඃබාවට බටහිෙ
ිමශංාරව වාසය කෙන මුස්ලිම්වරුන් ඔුනන් සටින ස් ානයට
නැරෙනහිෙ ිමශංාවට කඃබාව තිරබන රහයින් නැරෙනහිෙ
ිමශංාවට රයොමු වී ද සලාතය ඉටු කෙති. එරමන්ම අරනකුත්
ිමශංාවන් හි වාසය කෙන ජනතා තමන්ට කඃබාව සමීපතම
ිමශංාවට මුහුණ රයොමු කෙ සලාහ් ඉටු කෙති.
2. රලෝක සතියරම් මධය ස් ානරම කඃබාව පිහිටා ඇත.
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රලෝක සතියම ප්ර ම වෙට සැලසුම් කර ේ මුස්ලිම් වරුන්ය.
රලෝක සතියම සැලසුම් ක මුස්ලිම්වරුන් රලෝක
රෙෝලරම දකුණු ිමශංාව රලෝක සතියරම් උඩ පැත්රතන්
තිරබන කකාෙයටත් උතුරු ිමශංාව රලෝක සතියරම් යටි
පැත්තට තිරබන කකාෙයටත් සැලසුම් රයදුහ. එරසේ
සැලසුම් සැකසීරම්මට කඃබාව පිහිටිරම රලෝක සතියරම්
මධයම ස් ානරමය. අනතුරු ව බටහිෙ රලෝකරම සතියම්
විරශංේෂඥයින් රලෝක රෙෝලරම උතුරු ිමශංාව සතියරම් උඩු
පැත්තට තිරබන කකාෙයටත් දකුණු ිමශංාව සතියරම් යටි
පැත්තට තිරබන කකාෙයටත් සැලසුම් රයදුහ. බටහිෙ
ජාතිකයන් රලෝක සතියම් රවනස් කෙ සැලසුම් සැකසුවද
එහි මට පවා කඃබාව පිහිටිරම රලෝක සතියරම් මධයම
ස් ානරම ය.
3. කඃබාව වටා “තවාෆ්” කෙන්රන් රදවියන්රේ
ඒකීයත්වය විදහා පෑමටයි.
මුස්ලිම්වරුන් මක්කාවට යන අවස් ාරවමට මස්ජිදුල්
හොමරම ඇති කඃබාව වටා තවාෆ් කෙති. කඃබාව වටා යෑම
“තවාෆ්” රලස හැඳින්රව. එරසේ කඃබාව වටා තවාෆ් කෙන්රන්
ඒකරද්වත්ව ප්රතිපත්තිය රෙන හැෙ පෑම සදහා සහ එකම
රදවියාට පමණක් වැඳිය ුතතු බව රෙන හැෙ පෑම සඳහාය.
කඃබාව වරට් එක් වටයක් ෙමන් කිරිම රහවත් ප්රදක්ෂිණා
කිරීම යනුරවන් අදහස් කෙන්රන් වැමේමට සුදුස්සා වූ එකම
රදවියන් අල්ලාහ් පමණක් වන බව හැරවීම සඳහාය.
4. උමර් (ෙළි) තුමාණන්රේ පණිුනඩය
කඃබාරව තිරබන “හජරුල් අස්වද්” නමැති කළු පැහැති
ෙල පිළිබඳ ව අල්ලාහ්රේ වක්තෘන් වන නබි (සල්)
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තුමාණන්රේ කදෙණීය ිවත්රයා උමර් (ෙළි) තුමාණන් රමරසේ
පැවසුහ.
“නුඹ යහපතක් රහෝ අයහපතක් රහෝ සදු ක රනොහැකි
ෙලක් බව මම දනිිව. අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්) තුමාණන්
නුඹ ස්පර්ශං කෙ සප ෙැනීම මා නුදුටුරව නම් මම ද නුඹ ස්පර්ශං
කෙ සප ෙන්රන් නැත.” කබිස් ෙබීක (ෙළි) වාර්තා කර ය
ේ .
මූලාශ්රය බුහාරි 1597.
5. මුස්ලිම්වරු කඃබාව මත නැගී සට සලාතය සඳහා
ඇෙුතම් ක හ.
නබි (සල්) තුමාණන්රේ කාලරම නබි තුමාණන්රේ
ිවත්රවරුන් කිංබාව මත නැෙ සට සලාතය සඳහා ඇෙුතම්
කෙ ඇත්තාහ. කඃබාව වඳින බවට මුස්ලිම්වරුන් රවත
ර ෝදනා නෙන්නන්රෙන් “තමා වඳින පිළිමය මත නැගි
සටින්රන් කුමන පිළිම වන්දනාකරුරවක් දැ?”යි මම
ප්රශං්නයක් නෙිව.

10. මක්කාව හා අනය කෙිවකයින්
ප්රශං්න:
අනය කෙිවකයින් මක්කාවට හා මමටනාවට යෑමට අනුමත
කෙනු රනොලබන්රනෝය. ඒ ඇයි?
පිළිතුෙ:
මක්කාව සහ මමටනා නුවෙ තු ට අන් කෙිවකයන්ට
පිවිසීමට අනුමත නැති බව සැබෑය. රමම තහනමට රහේතුව
කුමක් විය හැකි දැයි පහත සදහන් පරිිම කරුණු දක්වමු.
1. සයලු පුෙවැසයන්ට ම තම රද්ශංරම හමුදා කඳුනෙ තු ට
පිවිසීමට අනුමත නැත.
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මම ඉන්ිමයානු පුෙවැසරයක් රවිව. එනමුත් හමුදා
රක්න්ද්රස් ාන වැනි කෙක්ෂිත ප්රරද්ශංය තු ට යෑමට මට
අවසෙයක් රනොමැත. හමුදාරව රසේවය කෙන්නන් සහ හමුදාව
හා සම්බන්ධකම් ඇති අයට පමණක් හමුදා රක්න්ද්ර ස් ාන
වැනි කෙක්ෂිත ප්රරද්ශං තු ට යෑමට අවසෙ ඇත. ඒ කකාෙයට
සෑම ෙටකම එම ෙරට් සාමානය පුෙවැසයන් යෑමට රනොහැකි
රලසන් කෙක්ෂිත ප්රරද්ශං සමහෙක් තිරබ්. එරලසම ඉස්ලාමය
රලෝවැස සයලුම ජනයාට රපොදු දහමක් වන අතෙ ඉස්ලාමරම
කෙක්ෂිත ප්රරද්ශං වන්රන් ශ්රද්ධ වූ නෙෙ රදකක් වන මක්කාව
හා මමටනාවයි. කෙක්ෂිත ප්රරද්ශං වන රමම ශ්රද්ධ ුන නෙෙ වන
මක්කාවට හා මමටනාවට යෑමට අවසෙය ඇත්රත් ඉස්ලාමය
විශං්වාස කෙන හා ඉස්ලාමය කෙක්ෂා කෙන්නන් වන
මුස්ලිම්වරුන්ට පමණකි.
කෙක්ෂිත ප්රරද්ශං තු ට යෑමට තහනම් කෙ තිබීම ෙැන ෙරට්
සාමානය පුෙවැසරයකු විරුද්ධ වීම පිළිෙත හැකි කරුණක්
රනොරව. මුස්ලිම් රනොවන අය ඉස්ලාමරම කෙක්ෂිත ප්රරද්ශං
වන රමම ශුද්ධ වූ නෙෙ රදක වන මක්කාවට හා මමටනාවට
යෑම සඳහා අනුමත රනොකෙ තිබීම පිළිබඳ ව විරෙෝදතාව
දැක්වීමද සුදුසු කාර්යයක් රනොරව.
2. මක්කාවට මමටනාවට යෑම සඳහා අනුමැතිය රදන විසා
බලපත්රය.
රකරනකු විරද්ශං ෙටකට ෙමන් කිරීමට අවශංය නම් එම
ෙටට යෑම සඳහා වීසා එනම් ප්රරවශං වීම සඳහා ප්රරවශං
බලපත්රයක් ලබා ෙත ුතතුය. සෑම ෙටක්ම තම ෙටට පැිවණීම
සඳහා වීසා ප්රරවශං පත්රය නිකුත් කිරීම සඳහා විවිධ නීති රීති හා
අවශංයතාවන් සම්පාදනය කෙ තිරබ්. රමරසේ සම්පාදනය කෙනු
ලැබ ඇති නීති රීති වලට හා රකොන්රද්ස වලට එකර රනොවන
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අයට එම ෙට වලට පැිවණීමට එම ෙටවල් අනුමැතිය ලබා
රනොරදයි.
රමරසේ තම ෙටවල් තු ට පැිවණීම සඳහා අනුමැතිය ලබා
මටරම්ිම දැඩි නීති රීති රකොන්රද්ස හා අවශංයතාවන් සැලසුම් කෙ
ඇති ෙටවල් අතුරින් ඇමරිකාවද එකකි. විරශංේෂරයන් තුන්වන
රලෝකරම ෙටවල් වල සටින ජනතාවට අනුමැතිය ලබා මටම
සඳහා දැඩි නීත රීති පනවා ඇත. තුන්වන රලෝකරම ෙටවල්
වලට අයත් ජනයා ඇමරිකාවට යෑමට වීසා බලපත්රය ලබා ෙත
ුතතු වන්රන් නම් අසීිවත අවශංයතාවන් හා රකොන්රද්ස
සම්පූර්ණ කෙ තිබිය ුතතුය.
අවසන් වෙට මම සිංප්පූරුවට ගිය අවස් ාරවමට මත්ද්රවය
රහරෙොයින් ප්රවාහනය කෙන්නන්හට මෙණීය දඬුවම පනවන
බව සිංෙප්පූරුව දහමන අයදුම් පරත් සඳහන් වී තිබුණි. මට
සිංෙප්පූරුවට යෑමට අවශංය නම් සිංෙප්පූරුරව නීති රීති වලට
යටත් වීම ක ුතතුමය. මෙණීය ද්ඩඩනය දෙදඬු ක්රියාවක් යැයි
පවසා මට තර්ක කිරිමට රනොහැකිය. මම සිංෙප්පූරුරව නීති
රීති වලට යටහත් වන්රන් නම් පමණක් මාහ ට සිංෙප්පූරුවට
යෑමට අනුමැතිය හිිවරවයි.
ඉස්ලාමරම ශුද්ධ වූ නෙෙ වන මක්කාවට හා මමටනාවට
යෑමට අදහස් කෙන ඕනෑම ිවනිරසකුට තිබිය ුතතු එකම මූලික
සුදුසුකම කුමක්ද යත් “ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මදුර්
ෙසූලුල්ලාහ්.” යන වදන තම රදරතොරලන් උේ ාෙණය කෙ
හදවතින් පිළිෙැනීම ය.
නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැෙ අන් කිසරවකු රනොමැත.
මුහම්මද් නබි තුමාණන් ඔහුරේ දූතයාය යන්නයි.

11. ඌරු මස් තහනම් කෙ ඇත
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ප්රශං්නය:
ඉස්ලාම් දහම ඌරු මස් රනොරහොත් සූකෙ මාිංශං කහාෙයට
ෙැනීම තහනම් කෙ තිරබන්රන් ඇයි?
පිළිතුරු:
ඉස්ලාමය ඌරු මස් කහාෙයට ෙැනීම තහනම් කෙ තිබීම
සයල්ලන්ම දන්නා සතයයකි. රමම තහනම කුමක් නිසාද?
යන්න පිළිබඳ ව පහත දැක්රවන විස්තෙ මගින් පැහැිමලි රලස
දැන ෙත හැකි රව.
ඌරු මස් කහාෙයට ෙැනීම තහනම් කෙ තිබීම පිළිබඳ ව
අල් කුර්කනරම අවම වශංරයන් පරිේරේද හතෙක සඳහන් වී
තිබීරම් රහේතුරවන් මුස්ලිම්වරුන් ඌරු මස් කහාෙයට
රනොෙනිති.

َّ َ َ َّ َ َ َ أ ُ ُ أ َ أ َ َ َ َّ َ َ َ أ َ أ
َّ ُ َ َ
َأ
ِير وما أهِل بِهِ ل ِغْي
ِ ِإِنما حرم عليكم الميتة وادلم وْلم اْل ِزن

َّ
2:173 ِۚاللـه

“ඉරබ් ම සතුන් රුිකෙය ඌරු මස් අල්ලාහ් රනොවන
අය රවනුරවන් කපන ලද රද් කිමය ඔහු ඔබට තහනම් කෙ
ඇත.” අල් කුර්කන් සූො බකො 2:173.
“ඉරබ් ම සතුන් රුිකෙය ඌරු මස් අල්ලාහ් රනොවන
අය රවනුරවන් කපන ලද දෑ කිමය තහනම් කෙ ඇත. රෙල
ිවරිකනු ලැබු සතුන් පහෙ රදනු ලැබු සතුන් (උස් තැනකින්
සට) රපෙී  වැටුණු සතුන් කිමරයහි පණ පිටින් සටින
සතුන්රෙන් ඔබ නිසයාකාෙ ව කැපු සතුන් හැෙ (රවනත්
සතුන් ඔබට තහනම් කෙ ඇත.” අල් කුර්කන් සූො මායිදා 5:3.
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َ َّ ُ
َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ا
َ ُ َ َ َّ ُ ُ َ َ أ
ُ
َ
ٰ
ِ جد ِِف ما أ
وِح إَِل ُمرما لَع طاع ٍِم يطعمه إًِل أن يكون
ِ قل ًل أ
َ َ أ َ ا َ أ َ ا َّ أ ُ ا َ أ
َ َّ ُ أ ن َ أ أ ا ُ َّ َ أ
َ
أ
ِير فإِنه رِجس أو ف ِسقا أهِل ل ِغْي
ٍ ِميتة أو دما مسفوحا أو ْلم خِزن
َّ
ِۚاللـهِ بِه
“ඉරබ් ම සතුන් ෙලන ලද රුිකෙය අපවිත්ර ඌරු මස් හා
අල්ලාහ් රනොව අයට කපන ලද පාපකාරි රද් (කහාෙය) ිවස
අන් කිසවක් තහනම් කෙන ලද බව මට දැනුම් රදන ලද
පුවරතහි මම නුදුටුිව.” අල් කුර්කන් සූො අල් අනාම් 6:145.

َّ َ َ َّ َ َ َ أ ُ ُ أ َ أ َ َ َ َّ َ َ َ أ َ أ
َ َ ُ َّ َ أ
ِغ
ل
ِل
ه
أ
ا
م
و
ير
ِزن
اْل
إِنما حرم عليكم الميتة وادلم وْلم
ِ ْي اللـه
ِ
ِ ِ
َ
أ
َ َّاغ َو ًَل ََعد فَإ َّن الل
َ اض ُط َّر َغ أ
ـه َغ ُف ن
ور َّرح ن
ٍ َ ْي ب
﴾١١٥﴿ ِيم
بِهِۚ ف َم ِن
ِ ٍ
َّ

“ඔරබ් ම සතුන් රුිකෙය ඌරු මස් අල්ලාහ් රනොවන
අය රවනුරවන් කපන ලද රද් කිමය ඔබට තහනම් කෙ ඇත.”
අල් කුර්කන් සූො අන් නහල් 16:115.
ඌරු මස් කහාෙයට ෙැනීම නබි (සල්) තුමාණන් විසන් ද
තහනම් කෙනු ලැබ ඇත්තාහ.
“මක්කා ජයරහණය කෙනු ලැබු වර්ෂරම මත්පැන්
ස්වෂාවිකවම මැරුණු සතුන් ඌරු මස් රමන්ම පිළිම අරලවි
කිරීම නබි (සල්) තුමාණන් තහනම් ක හ.” ජාබිර් (ෙළි)
වාර්තා කෙයි. මූලාශ්රය බුහාරි 2236.
2. බයිබලයද ඌරු මස් තහනම් කෙයි
ක්රිස්තියානුවන්රේ කෙිවක රන් ය වන බයිබලය සඳහන්
කෙන තහනම් පිළිබඳ ව ක්රිස්තියානුවන්ට රෙන හැෙ
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දැක්ුනවරහොත් ඔුනන් ද එය දැන ෙනීවි. මන්දයත් ඌරුමස්
කහාෙයට ෙැනීම තහනම් යැයි බයිබලරම ද සඳහන් වී ඇත.
“ඌො කුෙය රබමට රවන්ව තිරබන නමුත් වමාො රනොකන
නිසා ඌ නුඹලාට අපවිත්රය. උන්රේ මාිංස රනොකල්ලා
උන්රේ ම කුණු ස්පර්ශං රනොකෙන්නා උන් නුඹලාට
අපවිත්රය.” බයිබලරම රලවීරේ ක ා (Leviticus) හි 11 වන
පරිේරේදරම 7වන වාකයරම සට 8 වන වාකයය දක්වා.
රම් කකාෙරයන් ම බයිබලරම වීතිරම ක ාරව
(Deutronomy) හි 14 වන පරිේරේරම 8 වන වාකයයද ඌරු
මස් කහාෙයට ෙැනීම තහනම් කෙ තිබීම පිළිබඳ ව
අනාවෙණය කෙයි.
තවද බයිබලරම රයසායා - Book of Isaiyah හි 65 වන
පරිේරේරම 2 වන වාකයය සට 5 වන වාකයය දක්වා “රහොඳ
නැති මාර්ෙරම යන්නාුන ......... තහනම් ඌරු මස් කහාෙයට
ෙන්නා බව සඳහන් වී ඇත.”
3. ඌරු මස් අනුෂව කිරීරමන් විවිධ රෙෝෙ හට ෙනී.
කුමන කරුණක් ුනවද මුස්ලිම් රනොවන අය රමන්ම
රදවිරයකු රනොමැති යැයි ප්රතිරක්ෂේප කෙන්නන්ද අවරබෝධ කෙ
ෙත ුතත්රත් ඌරු මස් අනුෂව කිරීම මගින් හැත්තෑ විද රෙෝෙ
ඇති වන බවයි. ඌරු මස් කහාෙයට ෙැනීම මගින් ිවනිසාරේ
උදෙරම වට පණුවන් - Round Worm ඉඳි කටු පණුවන් Pin
worm රකොකු පණුවන් Hook worm වැනි බඩවැල් පණුවන්
ඇති රව. ඌරු මස් කෑම නිසා ිවනිසාරේ උදෙරයහි ඉතාමත්
බිහිසුණු පටිපණුවන් (Tape worm) ඇති රව. රමම
පටිපණුවන් ිවනිසාරේ බඩවැරල් යටි ප්රරද්ශංරම රැරඳති. උන්
දමන බිත්තෙ රුිකෙ නා මගින් ශංරීෙරම සයලුම ප්රරද්ශං වලට
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පැතිරෙයි. රමම බිත්තෙ ිවනිසාරේ රමො යට ගියරහොත්
ිවනිසාට තම මතක ශංක්තිය නැති රව. රමම බිත්තෙ ිවනිසාරේ
හදවත රවත ගියරහොත් ිවනිසාට හෘදයාබාධ ඇති රව. රමම
බිත්තෙ ිවනිසාරේ ඇස් කො ගියරහොත් ඔහු අන්ධ බවට පත්
රවයි. රමම බිත්තෙ ිවනිසාරේ අක්මාව ඇතුළු ුනවරහොත්
අක්මාව හානියට පත් රව. පටිපණුවන්රේ බිත්තෙ මගින්
ිවනිස් අවයව සයල්ලටම හානි සදු කිරීරම් ශංක්තිය ඇත.
ඌරු මස් වල ්රිකූො තිකුොසස් නමැති තවත් අනතුරු
දායක බඩවැල්හි හට ෙන්නා ුන රෙෝෙ විරශංේෂයක් ඇත. ඌරු
මස් රහොඳින් තම්බා ෙතරහොත් රමවැනි බිත්තෙ විනාශං රවයි
යන වැෙිම මතයක් රපොදුරව ජනතාව අතෙ පවති. රම් පිළිබඳ ව
පර්රමෂණයක් ඇමරිකාරව සදු ක අවස් ාරවමට විස හතෙ
රදරනකු ්රිකූො තිකුොසස් නමැති බඩවැරල් හට ෙන්නා
රෙෝෙරයන් පීඩාවට පත් වී සටියහ. ඔුනන්රෙන් විසරදරනකු
ඌරු මස් රහොඳින් තම්බා කහාෙයට ෙත් අය බව හඳුනා ෙනු
ලැබුහ. සාමානය උෂ්ණත්වරයන් උයනු ලබන ඌරු මස් වල
තිරබන පණුවන්රේ බිත්තෙ විනාශං රනොවන බව රමකී
පර්රමෂණය තහුනරු කර ේය.
4. ශංරීෙය වඩන විටිවන් ඌරු මස් වල තිරබ් ද?.
ඌරු මස් වල කාය වර්ධනය සඳහා අවශංය විටිවන් වලට
වඩා රම්දය අිකක ව තිරබ්. ඌරුමස් කහාෙයට ෙැනීරමන්
රමම රම්දය ිවනිස් රුිකෙ නාළිකාවන් හි තැන්පත් වීරමන්
රුිකෙ පීඩන රෙෝෙය සහ හෘදයාබාධ හට ෙැරන්. ඇමරිකා ෙට
වැසයන්රෙන් සීයයට 50ක ප්රතිශංතයකට වඩා ජනතාව රුිකෙ
පීඩනයට ලක් වීම විමතියට පත් විය ුතතු කරුණක් රනොරව.
5. ඌො ඉතාමත් අපවිත්ර සරතකි.
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රපොර ොරවහි රවරසන සත්වයින් අතරින් ඉතාමත් අපවිත්ර
සතා ඌොය.ඌො රෙොරඩ් සහ මරඩ් සහ අසූචි වර ේ වතවත්
වන සත්ව වර්ෙරයකි. රදවියන්රේ මැුනම් අතරින් ඉතාමත්
කාර්යක්ෂම පවිත්ර කෙන්රනකු වන්රන් ඌොය. රදවියන්
වහන්රසේ ඌො ව මැුන අෙමුණ රම් සඳහා විය හැක. නවීන
වැසකිළි පහසුකම් රනොමැති රාමීය රපරදස් වල ිවනිසුන්
කැ ෑ රපරදස් වල ද එළිමහරන්ද ම මූත්රා කෙති. රමම අසූචි
ශුද්ධ කෙන්රන් ඌොය.
ඕස්රේලියාව වැනි ෙටවල් වල ඌෙන් ඉතාමත් පිරිසදු
පරිසෙයක ඇති කෙනු ලබන බව ඇතැමුන් තර්ක කිරීමට
ඉිමරිපත් විය හැක. කුමන කකාෙරම පිරිසදු පරිසෙයක ුනවද
ඌෙන් ොල් කෙ වසා දමා තිරබන්රන් එකටමයි. රකොපමණ
පිරිසදු ව ඌෙන් තබා රෙන සටියද ඌො ස්වෂාවරයන්ම
අපිරිසදුම සත්ව වර්ෙයයි. තම අසුචි හා අන් අසූචිද කන එකම
සතා ඌොය.
6. ඌො කිසදු ලැේජා බිය රනොමැති සරතකි.
රමරලොව වතවත් වන සතුන් අතරින් කිසදු ලැේජා බිය රනොමැති
සත්වයා ඌොය. අන් ඌෙන්ට තම සහායිකාව සමර
සිංසර්ෙරම රයරදන්නට කොධනා කෙන එකම සත්වයා
ඌෙය. බටහිෙ ෙටවල ජනතාව අතෙ රබොරහෝ රදරනක් ඌරු
මස් කහාෙයට ෙනිති. ඇමරිකරව ෝරි සාදය අවසන් ුන පසු
තමන් අතෙ ෂාර්යාවන් මාරු කෙ ෙන්නා සරිත ඇතැම් පිරිස්
අනුෙමනය කෙති. රමයට සම්බන්ධ වන සයලු රදනාම
දැනුවත් ව හා සය කැමැත්රතන් සහෂාගි වන සරිතකි.
ඌොරේ මාිංශංය අනුෂව කෙන්රනක් ඌරෙක් රමන් රනොව
රවන කවරෙකු රමන් හැසරෙයි ද?
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දකුණු කසයානුවන් වන අපි ඇමරිකානුවන් ඉතාමත් ිමුතණු වූ
අය වශංරයන් හා ඉතාමත් සිංවෙ වූ අය වශංරයන් හිස මත තබා
සමෙන්රනමු. ඔුනන් කුමක් ක ත් එය අපි ද එරලසන්ම
අනෙමනුය කෙන්රනමු. මෑතක මට මුම්බායි රපරදරසේ නිකුත්
කෙනු ලබන “අයිලන්ඩ්“ නමැති මාසක සරොරව පල කෙන
ලද ලිපිය ෂාර්යාවන් මාරු කෙ ෙන්නා සරිත මුම්බායි
රපරදරසේ සාමානය රදයක් යැයි මවිතයට පත් කෙවන පුවතක්
ලල කෙන ලමට. ිවනිසුන් ඌරු මස් කහාෙයට රනොෙත ුතතු යැයි
ඉස්ලාම් තහනම් කෙ ඇත්රත් ඉහත සදහන් රහේතුන් නිසාය.
ඉස්ලාමරම කිසදු බල කිරීමක් නැත. එනිසා ඔරබ්ම බිරිය
ඔරබ් කහාෙය ඔරබ්ම මුදල ඔරබ්ම කැමැත්ත. ඔබ කැමති
දැයක් කෙෙන්න.

12. මත්පැන් පානය කිරීම තහනම්ය.
ප්රශං්නය:
මත් පැන් පානය කිරීම ඉස්ලාම් තහනම් කෙන්රන් ඇයි?
පිළිතුෙ:
ිවනිසාට මතක ඇති කාලයක පටන් සමාජරම වසිංෙතයක්
වශංරයන් පැවති එන්රන් මත්පැන් වර්ෙයයි. රලෝකය පුොවටම
සටින ිවනිස් සමාජරම විනාශංය සහ මහා රේදවා කයට මුල් වී
ඇත්රත් රමම මත්පැන් පානයයි. ිවනිස් සමාජය මුහුණපාන
සයලුම ෙැටලු වලට මුදුන් මුල වන්රන් මත්පැන් පානයයි.
රලෝකරම වයාප්ත වී ඇති මහා අපොධ වලට වර්ධනය
රවිවන් පවතින මානසක අලසකමට සහ බිමේ ගිය පුනල් වතවිතය
නිසා මහ පාෙට ඇද වැරටන ජනතාවට ප්රධාන රහේතු පාදක වී
ඇත්රත් රමම මත්පැන් වල ඇති අයහපත් බලයයි
1. අල් කුර්කනරම මත් පැන් සඳහා තහනම.
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َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ َ أ َ أ ُ َ أ َ أ ُ َ أ َ َ ُ َ أ َ أ َ ُ أ
ن
يا أيها اَّلِين آمنوا إِنما اْلمر والمي ِِس واْلنصاب واْلزًلم رِجس
َ َّ ُ ُ أ
َ
َّ أ َ َ أ
َ َ ِّ أ
﴾٩٠﴿ ان فاج َتنِبُوهُ ل َعلك أم تفل ُِحون
ِ ِمن عم ِل الشيط
“අරහෝ විශං්වාස ක ුනනි! සුොව සූදුව පිළිම වන්දනාව හා රප්න
බැලීම රෂයිතාන්රේ ක්රියාරවන් පිළිකුල් සහෙත දෑ ය.
එබැවින් නුඹලා ජයරහණය ලැබිය හැකි වනු පිණිස නුඹලා
එයින් වැ කී සටිනු.” සූො 5:90
2. බයිබලය මත්පැන් තහනම් කෙයි
“මුද්රිකපානය සෙදම් කෙන්රනක්ය මදයපානය රකෝලාහල
කාෙරයක්ය. එයින් වැරනන කුනරු නමුත් ඤාණවන්ත
රනොරවයි.” හිරතෝපරද්ශං 20:1 Proverb 20:1
“මදයපානරයන් මත්රනොවනු.” යැයි Ephesians 5:28 පවසයි.
3. ිවනිසාරේ කල්පනා ශංක්තිය අක්රීයා කෙයි
ිවනිසාරේ ඉස්රමො රම රහොඳ හා නෙක රතෝො රෙන නෙක
රද් නිරෂේධනය කෙන මධයස් ානයක් ඇත. රමම
මධයස් ානරම කධාෙරයන් වැෙිම යැයි හැරරන රද්
රනොකිරීමට ඔහුට බාධා කෙයි. නිදසුනක් වශංරයන් බීමත් ව
සටින රකරනක් අසෂය ව න වලින් බැණ වැමටම ද ඒ බව ඔහු
අවරබෝධරයන් රනොසටින බව ද ඇතැම් අවස් ාවන් හි තම
රදමාපියන්ට පවා ඔහු බැණ විමන බව අපි දකිමු. ඇතැම් අය
තම ඇඳුරම් පවා මූත්රා පහ කෙ ෙනියි. බීමත් ව සටින
රකරනකුට පැහැිමලි ව කතා කිරීමට පවා රනොහැක. එ
පමණක් රනොව ඔුනන් වැෙිමයාකාෙ ව හැසරීම ද දැක ෙත්
හැක.
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4. දුො ාෙය ස්ත්රී දූෂණය වයාභි ාෙය සහ ඒඩ්ස් රෙෝෙ මතට
හුරු ුන අය අතෙ බහුල ව දක්නට තිරබ්.
1996 වන වසරර් ඇමරිකාරව ිමනකට සාමානයරයන් ලිිංගික
බලහත්කාෙකම් වැනි අපොධ 2713 සදු වන බව ඇමරිකානු
අිකකෙණ රදපාර්තරම්න්තුරව ජාතික අපොධ විමර්ශංන
ඒකකරම විමර්ශංන වාර්තාව නිකුත් කෙ ඇති සිං්යා රල්්න
රහළි කෙයි. රමකී සිං්යා රල්්නයට අනුව ලිිංගික අප ාෙ
අපොධ වල නිෙත ුනවන්රෙන් බහුතෙයක් එම අපොධය සදු
කෙන අවස් ාරව බීමත් ව සටි බව රහළි කෙ ඇත. සමාජයට
උවදුරු රෙන රදන වැඩි රදරනක් මත්පැනට ඇබ්බැහි වූවන්
වන බවද රපෙ කී වාර්තාරව සදහන් කෙ ඇත.
රමකී සිං්යා රල්්න වාර්තාවට අනුව ඇමරිකානුවන් 8% ක්
අුතතු සිංවාසරම රයරදන්රනෝ රවති. අුතතු සිංවාසරම
රයමටරම් වෙරදහි නිෙත වන්නන් සයලු රදනාම මතට ඇබ්බැහි
වූවන්ය. අුතතු සිංවාසරම රයරදන අවස් ාරව එහි එක්
පාර්ශංවයක් රහෝ රදපාර්ශංවයම බීමතින් සටි බව රපෙ කී
වාර්තාව විසන් රහළි කෙන ලිම.
රලෝකරම ඒඩ්ස් වැනි මාොන්තික රෙෝෙ පැතිරීමට මුල් වන
ප්රධානතම රහේතුන් අතරින් එකක් වශංරයන් මත් පැනට වහල්
වීම කිව හැක.
5. මත්පැනට ඇබ්බැහි වූ සෑම රකරනක්ම කෙම්ෂරම ප්රිය
සම්ෂාෂණය සඳහා බීමට පටන් ෙත් අය රවති.
මත්පැන් පානය කිරීමට පක්ෂ ව හඬ නරන රබොරහෝ රදරනක්
තමන් සමාජරම ප්රිය සම්ෂාෂණය පවත්වනු පිණිස මත්පැන්
පානය කෙන බව පවසති. තමන් රපේ එකක් රහෝ රදකක්
පමණක් පානය කෙන බවද තමන් ස්වපාලනය යටරත් සටින
බවද කිසවිරටක සීමා ව ඉක්මවා රනොයන බවද තර්ක කෙති.
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මත්පැන් පානයට ඇබ්බැහි ුන සෑම රකරනකුම කෙම්ෂරමමට
සමාජරම ප්රිය සම්ෂාෂණය උරදසා මත්පැන් පාලනය
කෙන්නකු වශංරයන් පටන් රෙන ඇති බව විමර්ශංන වාර්තා
සඳහන් කෙයි. කිසදු සුොපානය කෙන්රනකු මුලමට තමන්
රබ්බද්රදකු විය ුතතුය යන අදහසන් බීමට පටන් ෙත්රත්
නැත. තමා වසෙ ෙණනාවක් මත්පැන් පානය ක ද රකබඳු
අවස් ාවකමටවත් මත්වීරමන් තමා හානියට පත් ුනරම නැති
බවද තමා නිතෙ ස්ව පාලනරයන් සටින බවද බීමත්
පුද්ෙලයන් කිසරවකුට කිව රනොහැක.
6. මත්පානරයන් උමතු වූ රකරනක් එක් වතාවක් නින්ිමත යම්
ක්රියාවක් ක රහොත් එම සද්ිකය ඔහුරේ වතවිත කාලය පුොවටම
කැ ැලක් වශංරයන් පවති.
නිදසුනක් වශංරයන් සමාජරම රෙෞෙවාන්විත ව මත් පැන්
පානය කෙන රකරනක් තම ස්වපාලනය එක් ිමනක් රහෝ අහිිව
කෙ ෙත්රත් යැයි සතමු. බීමත් ව සටින එම දවරසේමට ඔහු
කවරෙකුට රහෝ ලිිංගික අතවෙයක් ක රහොත් නැතරහොත්
රකරනකු සමර අුතතු රලස ඇසුෙක රයදුණරහොත් ඔහු සදු
ක එම අපොධය රවනුරවන් ඔහුට වතවිත කාලය පුොවටම
පසුතැවිලි වීමට සදු රව. නිවැෙිම ක රනොහැකි රමවැනි
සද්ිකරයන් හානියට පත් වූ තැනැත්තා සහ හානිය සදු ක
තැනැත්තා යන රදරදනාම වතවිත කාලය පුොම දුක් විමේමට
සදුවීරම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් උදා විය හැකිය.
7. මත්පැන් තහනම් කෙන නබි (සල්) තුමාණන්රේ හමටස් වදන්
කිහිපයක්.
“අපොධ සයල්ලට මවක් (රමන් මූලික) වන්රන් මත්වීමයි.
අපොධ අතරින් ඉතාමත් නින්ිමත අපොධය වන්රන් මත්වීමයි.“
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යනුරවන් නබි (සල්) තුමාණන් වදා බව සුනන් ඉබ්නු මාජා
හමටස් රන් රම සඳහන් වී ඇත.
“අිකක රලස ෂාවිත ක විට මත් කෙවන ඕනෑම රදයක් සුළු
වශංරයන් රහෝ ෂාවිතයට ෙැනීමද තහනම් කෙනු ලැබ ඇත.“
යනුරවන් නබි (සල්) තුමානන් පැවසු පුවත සුනන් ඉබ්නු මාජා
යන හිමස් රන් රම තුන්වන රවළුරම් “මත් ද්රවය“ ය යන
මාතෘකාව යටරත් තිස්වන රේදරම 3392 වන පුවත රලස
සඳහන් වී ඇත.
එබැවින් වැඩිරයන් රහෝ අඩුරවන් රහෝ මත් පැන් ෂාවිත කිරීම
ඉස්ලාම් දහරම් තහනම් කෙ ඇත.
මත්පැන් පැනය කෙන්නන් පමණක් අල්ලාහ් විසන් ශංාප
කෙනු ලැබුවන් රනොරවති. මත්පැන් පානරමමට සෘජුව රහෝ
වරක්රෝක්තිරයන් සම්බන්ධ වන සයලු රදනාම අල්ලාහ් විසන්
ශංාප කෙනු ලැබුවන් රවති.
1. මත්පැන් නිෂ්පාදනය කෙන්නා
2. කුනරු රවනුරවන් මත්පැන් නිෂ්පාදනය කෙනු ලැබුරව ද
ඔහු
3. මත්පැන් පානය කෙන්නා
4. මත්පැන් විකුණනු ලබන ස් ාන රවත එය රැරෙන
යන්නන්
5. කුනරුන් රවනුරවන් මත්පැන් රැරෙන යනු ලබන්රන්ද
ඔහු.
6. මත්පැන් රබදන්නා
7. මත්පැන් විකුණන තැනැත්තා
8.මත්පැන් විකිණීරමන් ලැරබන මුදල් පරිහෙණය කෙන්නා
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9. මත්පැන් ිවලමට ෙන්නා
10. තවත් රකරනක් සඳහා මත්පැන් ිව මට ෙන්නා යන
කා්ඩඩ දහයකට අල්ලාහ්රේ ශංාපය උදා රව.
යනුරවන් නබි (සල්) තුමාණන් ප්රකාශං ක බව අනස් (ෙළි)
වාර්තා ක හ. මූලාශ්රය සුනන් ඉබ්නු මාජා රන් රම තුන්වන
රවළුරම් මත් ද්රවය යන මාතාකාව යටරත් තිස්වන
පරිේරේදරම 3380 වන නබි වදන වශංරයන් වාර්තා කෙනු ලැබ
ඇත.
8. මත්පැන් ෂාවිත කිරීරමන් හටෙන්නා රෙෝෙයන්.
මත්පැන් ෂාවිත රනොක ුතතු යැයි විදයාත්මකව අප්රමාණ
රහේතුන් තිරබ්. නියිවත එක් රහේතුවක් නිසා රලෝකරම අිකක
රලස මෙණ සදුවනවා නම් එම රෙෝෙය මත්පැන් පානය කිරීම
නිසා ඇති වන මෙණයයි. මත්පැන් පානය කිරීම නිසා
රලෝකරම වසෙක් පාසා ලක්ෂ සිං්යාත ිවනිසුන් මෙණයට පත්
රවති. මත්පැන් පානය කිරීම නිසා සදු වන රෙෝෙ පිළිබඳ ව
විස්තොත්මකව පැවසීමට අවශංය නැත. මන්දයත් මත්පැන්
පානය කිරීම නිසා ඇති වන සයලුම රෙෝෙ පිළිබඳ ව අප සයලු
රදනාම රපොදුරව දන්නා කෙණකි. රම් සමර මා පහත රෙොනු
කෙ ඇති රෙෝෙ සයල්ලම මත්පැන් පානය කිරිම නිසා කති
වන රෙෝෙයන්ය.
1. මත්පැන් පානය කිරීම නිසා අක්මාව ිමයවීරම් රෙෝෙය ඇති
වන බව සයලු රදනාම දන්නා කරුණකි.
2. ිවනිස් සරුරර් කමාිංශංරම හිස රබල්ල සහ අක්මාව වැනි
අවයවන්හි පිළිකා ඇති වීමට මුල් වන්රන් මත්පැන් පානය
කිරීමයි.
3. කමාශංරම කසාදනය වැනි රෙෝෙ බඩවැල් හා සම්බන්ධ
රෙෝෙ.
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4. රුිකෙ පීඩනය පපුරව රවදනා සහ හෘදයාබාධ වැනි රෙෝෙ.
5. වාත රෙෝෙ අත් පා අක්රිය වීම වලිප්පුව වැනි රෙෝෙ.
6. ස්නාුත පද්ධති හානියට පත්වීම ස්නාුත දුර්වල වීම වැනි
ස්නාුත පද්ධතිය හා සම්බන්ධ රෙෝෙ.
7. මතක ශංක්තිය නැතිවීම රමො රම කබාධ වැනි රමො යට
සම්බන්ධ රෙෝෙ.
8. බැරිබැරියා රෙෝෙය සම පිපිරීම සරම් කැසීම වැනි සරම්
රෙෝෙ.
9. අත් පා රවවලීම ශංරීෙය රවවලීම වැනි රෙෝෙ.
10. අික තයිරෙෝඩතාව ශංරීෙරම රනොරයකුත් තැන් වල රුිකෙ
නා හා ස්නාුත අක්රියවීම.
11. රසිංෙමාලය වැනි මාොන්තික රෙෝෙ ඇති වීමට රහේතු
වන්රන් මත්පැන් පානයයි.
12. මත්පැන් පානරයන් පිරිිවන්හට ඇති වන රෙෝෙ වලට වඩා
ස්ත්රීන්හට ඇති වන රෙෝෙ හා හානිය අිකකය. ෙැබ්රෙන
සටින කාන්තාවන් මත්පැන් පානය කිරීම නිසා රහොඳින්
වැඩුනු ෙැබ පවා හානියට පත්රව. මත්පැන් පානය කිරීම
නිසා ෙැබ් හානියට පත් වූ කාන්තාවන් බහුතෙයක් වවදය
රලෝකය විසන් හඳුනා රෙන ඇත.
රමරසේ මත්පැන් පානය කිරීම නිසා ඇති වන රෙෝෙ ලැයිස්තු
ෙත කෙරෙන යාහැකිය. මත්පැන් සම්බන්ධ කුරිරුකම් පිළිබඳ
ව ඉස්ලාමීය පර්රමෂණ මධයස් ානය මුම්බාරම සට
පලරකොට ඇති එක් ප්රිකාවක් වදන් අතෙ.....
එම රෙෝෙය රබෝතලයක පුෙවා අරලවි කෙනු ලබයි.
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එම රෙෝෙය සඳහා පුවත්පත්. ගුවන් විදුලි හා ූපපවාහිනි
නාලිකාවන් හා රව ඳ දැන්වීම් තිරබ්.
එම රෙෝෙය වයාප්ත කිරිම සඳහා බල පත්ර නිකුත් රකරර්.
එම රෙෝෙය මගින් ෙජයට කදායම් ලැරබ්.
එම රෙෝෙය මහා මාර්ෙරම මාෙක අනතුරු සදු කෙයි.
එම රෙෝෙය පුනල් වතවිතය විනාශං කෙ මහා අපොධ
වර්ධනය කෙයි.
රම් රෙෝෙය පැතිරීම සදහා වවෙසයක් අවශංය නැත.
මත්පැන් පානය කිරීම එක් රෙෝෙයක් යැයි ප්රකාශං කිරිමට
වඩා එය වෂතාන්රේ රහොල්මන් කිරීමක් යනුරවන්
පැවසීම උචිතය.
9. මත්පැන් පානය කිරීම රෙෝෙයක් රනොව වෂතාන්රේ
ක්රියාකාෙකම් රව.
අල්ලාහ් විසන් පහ කෙන ලද අල් කුර්කනරම වෂතාන්
පිළිබඳ ව අල්ලාහ් අපහට අනතුරු හරවා තිරබනවා. ඉස්ලාම්
දහම ිවනිසුන්ට රයෝෙය ස්වෂාවික දහමකි. වෂතාන්රේ
ක්රියාවන් සයල්ලක්ම ිවනිසා තමන් ෙමන් කෙන යහ
මාර්ෙරයන් ව ක්වා අයහපත් මාර්ෙරයහි කැඳවා යාම
ඉලක්ක කෙයි. මතට ඇබ්බැහි ුන ිවනිසුන් හා සමාජය
ස්වාෂාවික තත්ත්වරයන් ඈත් වී රවනස් වූ කකාෙයට ක්රියා
කිරීරම් පරිසෙය අපි දකිමු. මත්ද්රවය නිසා ිවනිසා තමා සටිය
ුතතු සාමානය තත්ත්වරයන් අසාමානය තත්ත්වයකට පත්වීම
අපි දකිමු. රමරසේ ිවනිසුන් තිරිසනුන්ට වඩා අන්ත පිරිහුණු
තත්ත්වයට පත් කෙ සයලු රදනාරේම සැනසල්ල විනාශං
කෙන මත්පැන් පානය ඉස්ලාම් දහම තහනම් කෙන්රන්
එරහයිනි.
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13. සාක්ෂිකරුවන් අතෙ සමානතාව
ප්රශං්නය: එක් පිරිිවරයකුරේ සාක්ෂියට කාන්තාවන්
රදරදරනකුරේ සාක්ෂිය සමාන වන්රන් රකරසේද?
පිළිතුෙ:

1. එක් පිරිිවරයකුරේ සාක්ෂියට කාන්තාවන්
රදරදරනකුරේ සාක්ෂිය සමාන බව සෑම
අවස් ාරවහිම සලකනු ලබන්රන් නැත.
සාක්ෂිකරුවන් පිරිිවන්ද නැතරහොත් කාන්තාවන් ද යැයි රවන්
කෙ සඳහන් රනොකෙන කුර්කන් වැකි තුනක් ඇත.
කාන්තා සාක්ෂිකාරියන් රදරදරනක් එක් පිරිිවරයකුට
සමාන බව සෑම අවස් ාවකම සලකනු ලබන්රන් නැත.
පාෙම්පරික රද්ප උරුමක්කාෙකම් පිළිබඳ ව සඳහන්
කෙන විට සූො මාඉදා 5: 106 වාකය රමරසේ පවසයි.
“අරහෝ විශං්වාස ක ුනනි! නුඹලාරෙන් කිසවකුට මෙණය
පැිවණි විට ඔහු අන්තිම කැමැත්ත පවසන අවස් ාරව
නුඹලාරෙන් ුතක්තිෙරුක රදරදරනකු නුඹලා අතෙ සාක්ෂි
වශංරයන් සටිය ුතතුය. නැතරහොත් නුඹලා ිවහිතලරම
ෙමනක නියැළි මෙණරම අෂාෙයය නුඹලාට අත් වූරම
නම් (මුස්ලිම්වරුන් වන නුඹලා අතුරින් සාක්ෂිකරුවන්
රනොමැති විටක) නුඹලා රනොවන රවනත් රදරදරනකු
සාක්ෂි වශංරයන් සටිය ුතතුය. නුඹලා (රමොුනන් ෙැන) සැක
සතන්රනහු නම් සලාතරයන් පසු ව ඔුනන් රදරදනා ෙඳවා
ෙනු. අපි රම(රසේ සාක්ෂි පැවසීම) මගින් කිසදු ිවලක් ලබා
රනොෙනිමු. ඔහු සමීප ඥාතියකු ුනව ද අල්ලාහ් රවනුරවන්
සාක්ෂි පැවසීරමහි කිසවක් වසන් රනොකෙන්රනමු.
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සැබැවින්ම අපි එවිට පාපතෙයින්රෙන් වන්රනමු යැයි
අල්ලාහ් මත ඔුනන් රදරදනා ිමුනො සටිය ුතතුය.”
ිමක්කසාද නඩු සම්බන්ධ ව සාධාෙණ ව කටුතතු කෙන
රදරදරනක්.
“නුඹලා අතරින් ුතක්තිෙරුක රදරදරනකු සාක්ෂි වශංරයන්
පත් කෙ ෙනිුන. නුඹලා අල්ලාහ් ඉිමරිරම (එම) සාක්ෂිය
ස් ාපිත කෙුන.” සුො අත් තලාක් 65:2.
පතිවත් කාන්තාවන්ට එරෙහි ව ර ෝදනාවක් නෙන විට
සාක්ෂිකරුවන් සව රදරනක් අවශංය රව.
පතිවත් කාන්තාවන්ට පෙපුරුෂ ර ෝදනාවක් එල්ල කෙ
පසු ව සාක්ෂි හතෙක් රනොරෙනාරව නම් එවිට ඔුනනට
කසපහෙ අසුවක් රදනු. ඔුනන්රේ සාක්ෂි කිසවිරටකත්
නුඹලා පිළිරනොෙනිවි. ඔුනන්මය පාපතෙයින් වන්රන්.”
සූො අන් නූර් 24:4.
2. එක් පිරිිවරයකුට කාන්තා සාක්ෂිකාරියන් රදරදරනක්
සමාන වන්රන් මුදල් ෙනු රදනු සම්බන්ධව කටුතතු කිරීරම් මට
පමණි.
කාන්තාවන් රදරදරනකුරේ සාක්ෂිය එක් පිරිිවරයකුරේ
සාක්ෂියට සමාන බව ඇතැම් අවස් ාවන්හි සලකනු ලබන බව
සැබෑවකි. සාක්ෂිකරුවන් පිළිබඳ ව ඔුනන් පිරිිවන් ද
නැතරහොත් කාන්තාවන් ද යනු සඳහන් රනොකෙන අල්
කුර්කන් වැකි පහක් තිරබ්. රකරසේ රවතත් කාන්තා
සාක්ෂිකාරියන් රදරදරනක් එක් පිරිිව සාක්ෂියට සමාන බව
පවසන එකම එක වාකයයක් අල් කුර්කනරම දක්නට තිරබ්.
රමය සූො බකො 2:282 වන වාකය බව සලකන්න. තවද මූලය
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ෙනු රදනු සම්බන්ධ ව පැහැිමලි කෙන සහ කුර්කනරම තිරබන
මටර්ඝතම වාකයය රමය රව.
“අරහෝ විශං්වාස ක ුනනි! නියිවත කාලයක් දක්වා වූ ණයක්
සම්බන්ධරයන් නුඹලා ණය ෙනු රදනු කෙ ෙන්රනහු නම් එය
රල්්න ෙත කෙනු. .....තවද නුඹලාරේ පුරුෂ පාර්ශංවරයන්
සාක්ෂි කරුවන් රදරදනකු සාක්ෂි වශංරයන් තබනු. පුරුෂ
පාර්ශංවරයන් රදරදරනකු රනොවූරම නම් එක් පුරුෂරයකු හා
සාක්ෂිකරුවන්රෙන් නුඹලා පිළිෙන්නා අය අතුරින් ස්ත්රීන්
රදරදරනකු විය ුතතුය. ඔුනන් රදරදනාරෙන් එක් අරයකුට
වැෙදුණු විටක ඔුනන් රදරදනාරෙන් අරනක් තැනැත්තිය එය
මතක් කෙ ිමය හැකිය.”
අල් කුර්කනරම රමම වාකයය මූලය ෙනු රදනු ෙැන පමණක්
සඳහන් කෙයි. රමවැනි අවස් ාවන්හි රදපාර්ශංවය අතෙ
ගිවිසුමක් ලිඛිත ව සකස් ක ුතතු බවද එහි සාක්ෂි කරුවන්
රදරදරනක් සටිය ුතතු බවද එම සාක්ෂිකරුවන් රදරදනාම
පිරිිවන් පමණක් රතෝො ෙැනීම උචිත බවද රමහි සඳහන් රව.
කිසයම් රහේතුවක් නිසා පිරිිවන් රදරදරනක් රසොයා ෙත
රනොහැකි වන විට එක් පිරිිවරයක් සහ කාන්තාවන්
රදරදරනක් සෑරහන බවද රමම වාකය තව දුෙටත් පවසයි.
උදාහෙණයක් වශංරයන් යම් රෙෝෙයක් සඳහා රකරනක් ශංලය
කර්මයට ෂාජන වීමට අවශංය වන බව සතමු. ශංලය කර්මය
අතයවශංය බව සනා කෙ ෙනු පිණිස ඔහු සුදුසුකම් ලත්
විරශංේෂඥ ශංලය වවදයවරුන් රදරදරනකුරෙන් අදහස්
විමසයි. විරශංේෂඥ ශංලය වවදවරුන් රදරදරනක් රසොයා ෙත
රනොහැකි ුනරම නම් විකල්පයක් වශංරයන් ඔහු අවම වශංරයන්
එක් විරශංේෂඥ ශංලය වවදයවෙරයක් සහ සාමානය සහතික
ලත් වවදයවරුන් රදරදරනකුරෙන් අදහස් විමසයි.
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රම් කකාෙරයන් මූලය ෙනු රදනුවක මට පිරිිවන් රදරදරනක්
සාක්ෂි දැරීම සුදුසු යැයි ඉස්ලාම් අරප්ක්ෂා කෙයි. තම පුනරල්
අයරේ නඩත්තුව සඳහා කදායම් උපයන කටුතතු පිරිිවන්රේ
වෙකීම විය ුතතු බව ඉස්ලාම් අරප්ක්ෂා කෙයි. මූලයමය
වෙකීම පිරිිවන් උසුලන රහේතුරවන් මුදල් ෙනු රදනු පිළිබඳ ව
කාන්තාවන්ට වඩා පිරිිවන්ට මනා දැනුම තිබිය ුතතුය. රදවැනි
විකල්පයක් වශංරයන් එක් පිරිිවරයක් සහ කාන්තාවන්
රදරදරනක් සාක්ෂිකරුවන් රලස පත් ක හැකි රව. රම්
මගින් එක් කාන්තාවකට යම් දැයක් අමතක ුනරම නම්
අරනක් තැනැත්තිය මතක් කෙ ිමය හැක. රමම වාකයරයහි
ෂාවිත කෙන ව න “තාzසල්” වන අතෙ එහි අර් ය වයාකූල
වීම රහෝ වැෙිම කිරීම යන්නයි. රමම ව නය රබොරහෝ
රදරනක් අමතක වීම යනුරවන් පරිවර්තනය කෙ ඇත. ඉහත
කරුණු වලට එකර ව කාන්තා සාක්ෂිකාරියන් රදරදරනක්
එක් පිරිිවරයකුට සමාන බව සඳහන් කෙන්රන් මුදල්මය ෙනු
රදනුවක් සම්බන්ධ ව පමණක් බව සලකන්න.
3. ිවනිස් ඝාතන සම්බන්ධ නඩුවක මට කාන්තාවන්
රදරදරනකුරේ සාක්ෂිය එක් පිරිිවරයකුට සමාන රව.
රකරසේ රවතත් කාන්තාවරේ ව තසක ස්වෂාවය නිසා
ඝාතන නඩුවක සාක්ෂි මටරම් මට ෙැටලු මතු විය හැකි බව
කෙිවක විද්වතුන් අදහස් දක්වති. රමවැනි සද්ිකයක පිරිිවන්
සමර සසඳා බලන විට කාන්තාවන් වඩා භීතියට පත් වීරම්
ස්වෂාවය සහිත අය රවති. ඇයරේ චිත්තරවෙය නිසා ඇය
වයාකූල තත්ත්වයට පත් විය හැක. රම් රහේතුරවන් ිවනිස්
ඝාතන නඩුවක මට කාන්තාවන් රදරදරනකුරේ සාක්ෂිය එක්
පිරිිවරයකුරේ සාක්ෂිය හා සමාන බව කෙිවක නීතිරවමටන්
නිෙමනය කෙති. අන් සයලු නඩු වල එක් කාන්තාවරේ
සාක්ෂිය එක් පිරිිවරයකුරේ සාක්ෂියට සමාන රව.
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4. එක් කාන්තාවකරේ සාක්ෂිය එක් පිරිිවරයකුරේ සාක්ෂියට
සමාන බව අල් කුර්කන් පැහැිමලි ව ප්රකාශං කෙයි.
සෑම නඩුවකම කාන්තාවන් රදරදරනකුරේ සාක්ෂිය එක්
පිරිිවරයකුරේ සාක්ෂිය හා සමාන බව ඇතැම් කෙිවක
විද්වතුන් පිරිසක් මත දෙති. අල් කුර්කනරම සූො නූර් 24: 6
වන වාකයය ප්රකාශං කෙන කකාෙයට එක් පිරිිවරයකුරේ
සාක්ෂිය එක් කාන්තාවකරේ සාක්ෂියට සමාන බව රපන්වයි
“තමන් හැෙ රවනත් සාක්ෂීන් කිසවක් තමන්ට රනොමැති
තත්ත්වරම තම ෂාර්යාවන්ට පෙපුරුෂ ර ෝදනාවක් එල්ල
කෙන්නුනන් නම් ඔුනන් අතරින් වූ රකරනකුරේ සාක්ෂිය
වනුරම තමන් සතය ප්රකාශං කෙන්නන් අතුරින් රකරනකු බවට
අල්ලාහ් මත ිමුනො සව වෙක් සාක්ෂි දැරීමය.”
එරමන්ම “සැබැවින්ම ඔහු රබොරුකාෙයින් අතුරින් යැයි
අල්ලාහ් මත ිමුනො ඇය (ර ෝදනා ලැබු බිරිය) සවවෙක් සාක්ෂි
දැරීම (ඇය රකරෙහි නියම වූ) දඬුවම ඇයරෙන්
ව ක්වාලන්රන්ය.” සූො නූර් 24:8 වන වාකයය.
5. හමටස් වදනක් පිළි ෙනු ලැබීම සඳහා කයිෂා (ෙළි) තුිවයරේ
ඒකීය සාක්ෂිය ප්රමාණවත් රව.
මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්රේ බිරිය වන කයිෂා (ෙළි)
තුිවය හමටස් වදන් 2220ක් පමණ වාර්තා ක ාය. රම් හමටස්
වදන් සයල්ල සතයවත් බව පිළි ෙනු ලැබුරව එතුිවයරේ ඒකීය
සාක්ෂිය පදනම් කෙරෙනය. එක් කාන්තාවකරේ සාක්ෂිය පිළි
ෙත හැකි බව සනා කිරීමට රමය ප්රමාණවත් රව.
මාසරම නව සඳ දුටු බව එක් කාන්තාවක් සාක්ෂි දැරුරව නම්
එය ද ප්රමාණවත් බව කෙිවක නීතිරවමටන් රබොරහෝ රදරනකු
එකර රවති. ඉස්ලාමරම ප්රධාන කුලුනක් වන ෙමදාන් මාසරම
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මුස්ලිම් සමාජයට අයත් පිරිිවන් සහ කාන්තාවන් සයලු
රදනාම උපවාසය කෙම්ෂ කිරීම සදහා එක් කාන්තාවකරේ
සාක්ෂි දැරීම ප්රමාණවත් බව ඉස්ලාම් සලකන අලිංකාෙවත්
කදර්ශංය රදස රනත් රයොමු කෙන්න. ෙමදාන් මාසරම
කෙම්ෂය සනා කිරීම පිණිස එක් සාක්ෂියක් ද ෙමදාන් මාසය
අවසාන කිරීම පිණිස සාක්ෂීන් රදරදරනක් ද අවශංය බව
ඇතැම් කෙිවක නීති රවමටන් පවසති. රමලස සාක්ෂි දෙන්නන්
පිරිිවරයකු රහෝ කාන්තාවක් යන රවනස රමහි අදා නැත.
6. ඇතැම් නඩුවල කාන්තාවන්රේ සාක්ෂිය වඩා උචිත රව.
ඇතැම් සද්ධීන්හි කාන්තාවන්රේ සාක්ෂිය පමණක් පිළි ෙත
හැකි වන අතෙ එම අවස් ාරව පිරිිවන්රේ සාක්ෂිය පිළි ෙත
රනොහැකි වනු ඇත. නිදසුනක් වශංරයන් කාන්තා මෘතු රද්හය
තිවදානය කිරීමට රපෙ ස්නානය කෙන විට ඒ බවට
කාන්තාවක් සාක්ෂි දැරිය ුතතුය.
මූලයමය ෙනු රදනුවකමට පිරිිව හා කාන්තා සාක්ෂි අතෙ
අසමානකම් තිරබන බව රපරනන්රන් ඉස්ලාම්හි ස්ත්රී
පුරුෂතාරව අසමානකම තිරබන නිසා රනොරව. සමාජරම
පිරිිවන් හා කාන්තාවන්රේ රවනස් වූ තිවකාව හා රවනස් වූ
ස්වෂාවය පිළිබඳ ව ඉස්ලාම් විරශංේෂ සැලකිලි දක්වන එකම
රහේතුරවන් ය.

14. ඉස්ලාම් හි රද්ප උරුමය
ප්රශං්නය: ඉස්ලාමීය නීතිය යටරත් පිරිිවන්ට රදනු ලබන
වස්තුරවන් ෂාෙයක් පමණක් කාන්තාවන්ට ලැරබන්රන්
කුමන රහේතුරවන් ද?
පිළිතුෙ:
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සැබෑ උරුමක්කරුවන් අතෙ රද්ප උරුමය නිවැෙිම ව රබදා
මටම සම්බන්ධ ව මටර්ඝ හා පුළුල් විස්තෙ අල් කුර්කන් හි දක්නට
ඇත.
අල් කුර්කන් සූො අිංක 2 වාකය 180
අල් කුර්කන් සූො අිංක 2 වාකය 240
අල් කුර්කන් සූො නිසා 4 වාකය 7 සට 9 දක්වා
අල් කුර්කන් සූො නිසා 4 වාකය 19
අල් කුර්කන් සූො නිසා 4 වාකය 33
අල් කුර්කන් සූො 5 වාකය 106 සට 108 දක්වා
2. ඥාතීන් අතෙ නියිවත ප්රමාණ උරුමය රබදා මටම.
සමීපතම ඥාතීන් අතෙ රකොටස් රබදා මටම සම්බන්ධ ව විස්තෙ
කෙන වාකය 3ක් දක්නට තිරබ්. ඒවා නම් සූො නිසා වාකය
අිංක 11 12 සහ 176. ඒවා රදස අවධානය රයොමු කෙමු.
“අල්ලාහ් නුඹලාරේ දරුවන් විෂරයහි පිරිිවයාට කාන්තාවන්
රදරදරනකුරේ රකොටස රමන් විය ුතතු යැයි උපරදස්
රදන්රන්ය. නමුත් රදරදරනකුට වඩා කාන්තාවන් (පමණක්)
වූරම නම් එවිට තමන් හැෙ දමා ගිය දැයින් තුරනන් රදකක්
ඔුනනට විය ුතතු ය. එක් තැනැත්තියක් පමණක් වූවා නම් එවිට
ඇයට අඩකි. තවද තම රදමාපියන් විෂරයහි ඔහුට දරුරවකු වී
ඔහු හැෙ දමා ගිය දැයින් ඔුනන් රදරදනාරෙන් එක් එක්
අරයකුට හරයන් එක් රකොටසක් විය ුතතුය. නමුත් ඔහුට
දරුරවකු රනොවී එයට තම රදමාපියන් උරුමකම් කියන්රන්
නම් එවිට තම මවට තුරනන් එකකි. නමුත් ඔහුට සරහෝෙරයකු
සටී නම් ඔහු කවෙ රදයක් සම්බන්ධ ව අන්තිම කැමැත්ත
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ප්රකාශං කෙ ඇත්රත් ද ඉන් පසු ව හා ණය පියවීරමන් පසු ව
තම මවට හරයන් එක් රකොටසක් සතු රව. නුඹලාරේ
රදමාපියන් හා නුඹලාරේ දරුවන් වන ඔුනන් අතුරින් නුඹලාට
ප්රරයෝජනය රෙන මටමට වඩාත් සමීපතයින් කුනරුන් දැ යි
නුඹලා රනොදන්රනහුය. (රමය) අල්ලාහ්රෙන් වූ නියමයකි.
නියත වශංරයන් ම අල්ලාහ් සර්වඥානී සර්ව ප්රඥාවන්ත විය.
නුඹලාරේ බිරියන් හැෙ දමා ගිය දැයින් අඩක් ඔුනනට
දරුරවකු රනොමැති නම් නුඹලාට හිිව ය. ඔුනනට දරුරවකු සටී
නම් එවිට ඔුනන් උපරදස් දුන් අන්තිම කැමැත්තට පසු ව හා
ණය පියවීරමන් පසු ව ඔුනන් හැෙ දමා ගිය දැයින් හතරෙන්
එක් රකොටසක් නුඹලාට හිිව ය. එරමන් ම නුඹලාට දරුරවකු
රනොසටි නම් නුඹලා හැෙ දමා ගිය දැයින් හතරෙන් එක්
රකොටසක් ඔුනනට හිිව ය. නමුත් නුඹලාට දරුරවකු සටී නම්
එවිට නුඹලා කවෙ රදයක් ෙැන අන්තිම කැමැත්ත ප්රකාශං
කෙන්රන් ද ඉන් පසු ව හා ණය පියවීරමන් පසු ව අරටන්
රකොටසක් ඔුනනට හිිව ය. ිවනිරසකු රහෝ කාන්තාවක්
(දරුවන් රහෝ රදමාපියින් රනොමැති) කලාලා නම් ෙණයට
අයත් රකරනකු වශංරයන් උරුමකම් පාන රකරනකු සට ඔහුට
සරහෝදෙරයකු රහෝ සරහෝදරියක සටී නම් ඔුනන්
රදරදනාරෙන් එක් එක් රකරනකුට හරයන් රකොටසක් ිමය
ුතතුය. නමුත් ඊට වඩා අිකක ව ඔුනහු සටිරයහු නම් එවිට ඔුනහු
තුරනන් රකොටසක් තු හුනල්කරුරවෝ රවති. එය කවෙ
රදයක් ෙැන අන්තිම ප්රකාශංය කෙනු ලබන්රන් ද එය හා ණය
පිය වීරමන් පසු ව ය. (උරුමකරුවන් කිසරවකුට) හිිංසා
කෙන්රනකු රනොවිය ුතතුය. රමය අල්ලාහ්රේ උපරදසකි.
තවද අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය. ඉවසලිවන්තය.“ සූො නිසා 11 සහ
12.
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(නබිවෙය!) ඔුනහු ඔරබන් කෙිවක තීන්දු පතති. කලාලා
සම්බන්ධරයන් වූ කෙිවක තීන්දු අල්ලාහ් නුඹලාට රදනු
ඇතැයි පවසනු. තමන්ට සරහෝදරියක සටිය මට තමන්ට
දරුරවකු රනොවූ තත්ත්වයක පුද්ෙලයක් මෙණයට පත් වූරම
නම් එවිට ඔහු අත හැෙ දමා ගිය දැයින් අඩක් ඇයට හිිව විය
ුතතුය. එරමන්ම ඇයට දරුවකු රනොවූරම නම් ඔහු ඇය(රේ
වස්තුව)ට උරුමකම් පානු ඇත. එරමන්ම සරහෝදරියන්
රදරදරනකු වී නම් ඔහු අත හැෙ දමා ගිය දැයින් තුරනන්
රදකක් ඔුනන් රදරදනාට හිිව විය ුතතුය. ඔහුට පිරිිව හා ෙැහැනු
සරහෝදෙ සරහෝදරියන් වී නම් කාන්තාවන් රදරදනකුට හිිව
රකොටස රමන් (රකොටසක්) පිරිිවයාට හිිවය. නුඹලා රනොමර
රනොයනු පිණිස අල්ලාහ් නුඹලාට (රමරසේ) පැහැිමලි
කෙන්රන්ය. අල්ලාහ් සයලු දෑ රකරෙහි සර්ව ඥානීය.“ සූො
නිසා 4:176

3. ඇතැම් අවස් ාවන්හි පිරිිවන්ට වඩා කාන්තාවන්
අිකක ව උරුම කෙ ෙනිති.
රබොරහෝ අවස් ාවන්හි පිරිිවන් රමන් අඩක් කාන්තාවන් උරුම
ලබති. රකරසේ රවතත් රමය නිතෙ සදුවන්රන් නැත.
රදමාපියන් රහෝ දරුවන් රනොමැති රකරනක් ිවය යන විට
ඔහුට එක කුරසේ උපන් සරහෝදෙරයක් සහ සරහෝදරියක්
වතවතුන් අතෙ සටිරම නම් ඔුනන් රදරදනාම රද්රපොර න්
හරයන් රකොටසක් බැගින් උරුම කෙති.
ිවය ගිය තැනැත්තාට දරුවන් සටිරම නම් ඔහුරේ පියා සහ
මව යන රදරදනාම සමාන ව හරයන් රකොටසක් බැගින්
රද්රපො උරුම කෙ ෙනිති. පිරිිවරයකුරේ රකොටස රමන්
රදගුණයක් කාන්තාවකට හිිව වන අවස් ාවන් ද ඇත. දරුවන්
රහෝ සරහෝදෙ සරහෝදරියන් රහෝ රනොමැති කාන්තාවක් ිවය
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ගිරම නම් ඇරේ මව හා පියා ද ඇරේ සැිවයාද වතවතුන් අතෙ
සටින්රන් නම් සැිවයාට ඇරේ රද්රපොර න් අඩක් හිිව වනු
ඇත. ඉතිරි රකොටසන් මවට තුරනන් රදකක් ද පියාට තුරනන්
රකොටසක් ද හිිව වනු ඇත. එනම් පියාට වඩා රදගුණයක් මව
හිිව කෙ ෙන්නාය.

4. සාමානයරයන් පිරිිවරයකුරේ රකොටස රමන්
ෂාෙයක් කාන්තාවක් උරුම කෙ ෙනී.
රබොරහෝ අවස් ාවන්හි රපොදු නීතියට එකර ව පිරිිව රයකුරේ
රකොටස රමන් ෂාෙයක් කාන්තාවක් හිිව කෙ ෙන්නා බව අපි
දකිමු. පහත සඳහන් අවස් ාවන් රදස බලමු.
1. පුරතකුරේ උරුමය රමන් ෂාෙයක් ිමයණිය හිිව කෙ ෙනී
2. ිවය ගිය තැනැත්තාට දරුවන් රනොමැති නම් බිරිය 1/8
රකොටසක් හිිව කෙ ෙන්නා අතෙ සැිවයාට ¼ රකොටසක් හිිව
වනු ඇත.
3. ිවය ගිය තැනැත්තාට දරුවන් සටින්රන් නම් බිරිය 1/4
රකොටසක් හිිව කෙ ෙන්නා අතෙ සැිවයාට 1/2 රකොටසක් හිිව
වනු ඇත.
4. ිවය ගිය තැනැත්තාට රදමාපියන් රහෝ දරුවන් කිසරවක්
රනොමැති නම් ඔහුරේ රසොරහොුතො හිිව කෙ ෙන්නා රකොටස
රමන් ෂාෙයක් රසොරහොුතරියට හිිව වනු ඇත.

පිරිිවරයක් පුනරල් සාමාජිකයන්ට මූලයමය
මාර්ෙරයන් සහය දක්වන රහේතුරවන් පිරිිවරයකුට
ලැරබන රකොටස කාන්තාවකරේ රනොටස රමන්
රදගුණයක් රව.
5.
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ඉස්ලාමරම කාන්තාවකට මූලයමය වෙකීමක් නැති අතෙ
පුනරල් කර්ථික වෙකීම උසුලන කටුතතු පිරිිවන් මත පැවරී
ඇත. කාන්තාවක් විවාහ වීමට රපෙ ඇයරේ යැපීම් ඇඳුම්
පැලඳුම් වැනි සයලු අවශංයතා සැපයීම සහ රවනත් මුලයමය
අවශංයතා ෙැන වෙ බලා ෙැනීම ඇයරේ පියාට රහෝ
සරහෝදෙයන්ට පවො තිරබ්. කාන්තාවක් විවාහ වූ පසු ව
ඇයරේ අවශංයතා සයල්ල ඉටු කිරීම ඇරේ සැිවයා රහෝ
පුතාරේ වෙකීම බව ඉස්ලාම් පවසයි. තම පුනරල්
අවශංයතාවන් සයල්ල ඉෂ්ට කිරීම පිණිස මූලයමය වෙකීම
පිරිිවයා මත ඉස්ලාම් පවෙයි. රමම වෙකීම ඉටු කිරීම සඳහා
පිරිිවන්ට රකොටස් රදකක් පිරිනමනු ලබන බව ස කන්න.
නිදසුනක් වශංරයන් රුපියල් එක් ලක්ෂ පනස් දහසක් තම
පුතාට හා ිමයණියට ඉතිරි කෙ තබා ිවනිරසක් ිවය යන බව
සතමු. එම මුදලින් පුතාට රුපියල් එක් ලක්ෂයක් හිිව වන
අතෙ ිමයණයට රුපියල් පනස් දහසක් හිිව වනු ඇත. පුතාට
හිිව ුන රුපියල් එක් ලක්ෂයකින් තම නැෙණිය ඇතුළු පුනරල්
සයලු රදනා සඳහා වියදම් කෙන්නට සදු වනු ඇත. රම් සඳහා
ඔහු රුපියල් අසු දහසක් පමණ වියදම් කෙන්නට සදු ුනවරහොත්
ඔහුට ඉතිරි වන්රන් රුපියල් විසදහසක් පමණි. රකරසේ රවතත්
රුපියල් පනස් දහසක් උරුමයක් වශංරයන් ලබන ිමයණියක්
එම මුදලින් කිසරවකු සඳහා රුපියලයක් ුනවද වියදම් කිරීමට
අවශංය නැත. තමාට ලැබුණු උරුමය වියදම් රනොකෙ ඇය
සම්පූර්ණරයන් ෙඳවා ෙතරහොත් කිසරවකුට කිසවක් පැවසය
රනොහැක. රමම තත්ත්වය මත ඔබ රතෝො ෙන්රන් කුමන
රකොටසද? රුපියල් ලක්ෂයකින් ඉතිරි වන රුපියල් විස දහසද
නැතරහොත් සම්පූර්ණ මුදල වන පනස් දහසද්?

15. අල් කුර්කන් රද්ව වැකි ද?
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ප්රශං්නය: අල් කුර්කන් රද්ව වාකය බව ඔබ ඔප්පු
කෙන්රන් රකරසේද?
පිළිතුෙ:
රමහි පිළිතුෙ සකස් කෙ අවසන් වී වි ාෙ කෙ අවසන් ුන පසු
ඇතුළු කෙනු ලැරව.

16. කහිඃො රහවත් මෙණරයන් පසු වතවිතය.
ප්රශං්නය: මෙණරයන් පසු වතවිතයක් තිරබන බව ඔබට ඔප්පු
කෙ රපන්විය හැකිද?
පිළිතුෙ:

1. මෙණරයන් පසු වතවිතය යනු අන්ධ විශං්වාසයක්
රනොරව
විදයාව පිළිබඳ දැනුම සහ තර්ක ශංාස්ත්රය ඉරෙන ෙත් කිසයම්
රකරනක් මෙණරයන් පසු වතවිතයක් තිරබන බව විශං්වාස
කෙන්රන් රකරසේ දැයි රබොරහෝ රදරනක් මවිතයට පත් රවති.
එවැනි විශං්වාසය සහිත රකරනක් අන්ධ විශං්වාසය පසුපස හඹා
යන බව ඇතැම් ජනතාව පවසති.
එරහත් මෙණරයන් පසු වතවිතය පිළිබඳ ව විහ්වාසය කෙන්නන්
ුතක්ති සහෙත ව තර්ක කෙන්නන් බව මම විශං්වාස කෙිව.

2. මෙණරයන් පසු වතවිතය ුතක්ති සහෙත ක ාවකි.
රම් පිළිබඳ ව විදයනුකූල ව සනා කෙන දහසකටත් අිකක අල්
කුර්කන් වැකි තිබන බව සලකන්න. කුර්කනරම සඳහන් සතය
කරුණු රබොරහෝමයක් රසොයා ෙනු ලැබුරව විදයා පිළිබඳ ව
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දැනුම වර්ධනය ුන පසු ගිය ශංත වර්ෂ කිහිපයක් තු මට බව අපි
අමතක ක රනොුතතුය. එරහත් අල් කුර්කනරම දක්නට
තිරබන සතයය රතොෙතුරු සනා ක හැකි තෙමට විදයාව
තවමත් ිමුතණු වී නැත.
අල් කුර්කනරම තිරබන වාකයයන් අතරින් 80%ම විදයනුකූල
ව නිවැෙිම බව 100%ම සනා වී අවසාන බව සතමු. එනම්
ඉතිරි වී තිරබන 20% ක කරුණු පිළිබඳ ව ඒවා වැෙිම ද
නැතරහොත් නිවැෙිම ද යැයි කිසදු විරව නයක් කිරීමට
විදයාවට රනොහැකි වන්රන් විදයාව තවමත් එම තත්ත්වයට
ිමුතණු වී රනොමැති රහේතුරවනි. අප සතු ඉතාමත් සීිවත දැනුම
උපරයෝගි කෙ රෙන ඉතිරි 20% රකොටසන් එක් වාකයය රහෝ
වාකයරයන් රකොටසක් වූවද වැෙිම බව ප්රකාශං ක රනොහැක.
රමයට එකර ව අල් කුර්කනරම 80%ක් නිවැෙිම නම් එහි
ඉතිරි 20% රකොටස ද නිවැෙිම බව තර්කනුකූල ව පිළි ෙත ුතතු
ව තිරබ්. මෙණරයන් පසු ජිවිතයක් තිරබන බව ප්රකාශං කෙන
වාකය රමම ඉතිරි 20% රකොටසට අයත් වන අතෙ ඒවාද
නිවැෙිම බව පැවසීම ුතක්ති සහෙත ක්රියාවක් බව මම සලකිව.

3. මෙණරයන් පසු වතවිතය යන සිංකල්පය රනොමැති ව
සාමය සහ මානව සාෙධර්ම පිළිබඳ සිංකල්ප වලින්
කිසදු ලලක් නැත.
රසොෙකම් කිරීම යහපත් ක්රියාවක්ද නැතරහත් අයහපත්
ක්රියාවක්ද? සාමානය බුද්ිකය සහිත ඕනෑම රකරනක් එය
අයහපත් ක්රියාවක් බව පවසයි. මෙණරයන් පසු වතවිතය ෙැන
විශං්වාසයක් රනොමැති රකරනක් රසොෙකම් කිරීම පාප
ක්රියාවක් බව සමාජරම ශංක්තිමත් හා පාතාල රලෝකය සමර
සම්බන්ධකම් පවත් වන රකරනකුට පහදා රදන්රන් රකරසේද?
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මම රලෝක ප්රකට ෂයානක අපොධකරුරවක් යැයි
රමොරහොතකට සතමු. ඒ සමර මම බුද්ිකමත් හා ප්රාරයෝගික ව
ක්රියා කෙන රකරනකි. රසොෙකම් කිරීරම් මාර්ෙරයන්
සුර්ෝපරෂෝගී වතවිතයක් රෙවන්නට මට හැකි වන බැවින්
රසොෙකම් කිරීම යහ ක්රියාවක් බව මම තර්ක කෙිව. මරේ රම්
මතයට එකර ව රසොෙකම් කිරීම මට වාසදායක ක්රියාවකි.
රසොෙකමට ෂාජන වූ තැනැත්තා අසීිවත කෙදෙ වලට මුහුණ
රදයි.
රසොෙකමට ෂාජන වූ පුද්ෙලයා විවිධ ප්රශං්නවලට මුහුණ
රදන්නට සදු වන බව ඇතැම් අය පැවසය හැක. රසොෙකමට
ෂාජන වීම එම තැනැත්තාට අයහපතක් බව මම එකර රවිව.
එරහත් එම ක්රියාව මට වාසදායක එකක් බව මම දනිිව.
රුපියල් ලක්ෂයක් මම රසොෙකම් කර ේ නම් තරු පරහේ
රහෝටලයක රහොඳ කහාෙයක් ෙැනීමට මට හැකි වනු ඇත.
ඔරබන් ද තවත් රකරනක් රසොෙකම් ක හැක.
කවදා රහෝ ිමනයක මා ද රසොෙකමකට ෂාජන විය හැකි බව
ඇතැම් අය මට අවවාද කෙති. එරහත් කිසරවකුට මරෙන්
රසොෙකම් ක රනොහැක. මන්ද මම බලෙතු සාහසකරයකි.
තවද මරේ කෙක්ෂාව සඳහා සය ෙණන් කෙක්ෂක ෂටයින් මා
වටා සටිති. ඕනෑම රකරනකුරෙන් රසොෙකම් කරීමට මට
හැකියාව තිරබන අතෙ කිසරවකුට මරෙන් රසොෙකම් ක
රනොහැක. රසොෙකම් කිරීම අවදානම් සහිත රැකියාවක් බව
සාමානය ිවනිරසක් සතිය හැකි නමුත් මා වැනි බලෙතු
රකරනකුට එවැනි අනතුරු කිසවක් නැත.
රපොලීසය ඔබ ව අත් අඩිංගුවට ෙත හැක
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රකරනක් රසොෙකම් ක රහොත් ඔහු ව රපොලීසය විසන් අත්
අඩිංගුවට ෙන්නා බව සමාජරම ඇතැම් පිරිස පවසති.
රපොලීසයට පවා මම අල්ලස් රදන බැවින් අරප් රපොලීසය කිස
විරටක මා අත්අඩිංගුවට ෙන්රන් නැත. එපමණක් රනොව මැති
ඇමතිවරුන් පවා මරේ මුදලට යටත් රවති. සාමානය
ිවනිරසක් රසොෙකම් කර ේ නම් ඔහු නීතිරම රැහැනට හසු වන
රහයින් ඔහුට රසොෙකම් කිරීම අයහපත් වන නමුත් මම
අසාමානය බලපුළුවම්කාෙකම සහිත සමාජරම ප්රබල
පුද්ෙරලකි.
රමරසේ තිබියමට රසොෙකම් කිරීම අයහපත් බව රහෝ මම එය
නවත්වා දැිවය ුතත්රත් ඇයි දැයි පිළි ෙත හැකි එක රහේතුවක්
මට රපන්වන්න.
රමය මුදල් උපයන ඉතාමත් පහසු මාර්ෙය රව.
රමය මුදල් උපයන පහසු මාර්ෙය වන අතෙ එය මහන්ස වී
උපයා ෙත් මුදල් රනොවන බව ඇතැම් අය පැවසය හැක.
රසොෙකම් මගින් පහසුරවන් මුදල් උපයන්නට හැකි බව මම
සම්පූර්ණරයන් එකර රවිව. රමම මාර්ෙය මම රතෝො
ෙන්නට රමය ප්රධාන රහේතුවකි. රකරනකුට පහසු මාර්ෙරයන්
මුදල් උපයන්නට රහෝ මහන්ස වී මුදල් උපයන්නට හැකි
මාර්ෙ රදකක් තිරබ් නම් ුතක්ති සහෙතව කල්පනා කෙන
ඕනෑම රකරනක් රතෝො ෙන්රන් පහසු මාර්ෙය රව.
රසොෙකම මනුෂය වර්ෙයාට එරෙහි ව කෙන ක්රියාවකි
එය මනුෂය වර්ෙයාට එරෙහි ව කෙන ක්රියාවක් බවද ිවනිසා
රසසු ජනයාට සැලකිලි දැන් විය ුතතු බවද ඇතැම් අය පැවසය
හැක. මනුෂයත්වය යන රමම නීතිරම කර්තෘවෙයා කවරෙක්ද?
මම රම් නීතිය අනුෙමනය ක ුතත්රත් කුමක් නිසාද?
යනුරවන් රමම තර්කයට එරෙහි ව මම නෙන ප්රශං්නය රව.

95

රසොෙකම් කිරීම කත්මාර් කාිව ක්රියාවකි
රසොෙකම් කිරීම කත්මාර් කාිව ක්රියාවක් බව ඇතැම් අය
පැවසය හැක. එය සැබෑ බව මම පිළිෙනිිව එරහත් මම
කත්මාර් කාිව රනොවිය ුතතු වන්රන් කුමක් නිසාද? රම්
මාර්ෙරයන් මට වතවිතරම සතුටුවිය හැක.

1. රසොෙකම් කිරීම අයහපත් ක්රියාවක් බවට කිසදු
තර්කානුකූල රහේතුවක් රනොමැත
රම් රහේතුරවන් රසොෙකම් කිරීම අයහපත් ක්රියාවක් යැයි ඔප්පු
කිරීම සඳහා කෙන සයලු උත්සාහයක්ම නිශං්ලලය. රමවැනි
තර්ක මගින් සාමානය කුඩා රසොරෙකුරේ සත රවනස් ක
හැකි නමුත් මා වැනි ශංක්තිමත් හා බලෙතු අපොධකරුරවකුට
රම්වායින් කිසදු ලලක් නැත. සාධාෙණත්වය සහ තර්ක
ශංාස්ත්රය පදනම් කෙ ෙත් රමවැනි වාද වලින් මා තු කිසදු
රවනසක් සදු ක රනොහැක. රම් රහේතුන් නිසා රලොරව
රමතෙම් විශංාල සිං්යාත අපොධ කරුවන් වතවත් වීම පුදුමයට
කරුණක් රනොරව.
එරමන්ම ස්ත්රී දූෂණ විං ා කිරීම වැනි මහා පාපයන් මා වැනි
මහා අපොධකරුරවක් සදු කිරීම වෙදක් රනොවන බව තර්ක
ක හැක. කුමන කකාෙ රලස තර්ක ක ත් රම්වා අයහපත්
බව පවසන මරේ ස් ාවෙය කිසරසේත් රවනස් කිරීමට
අවශංයතාවක් නැත.

2. ශංක්තිමත් හා බලෙතු අපොධකරුරවකුරේ ක්රියා
මාර්ෙය වැෙිම බව ඔප්පු කිරීමට මුස්ලිම්ෙවරයකුට
හැකි රව.
අප රදරදනාරේ තිවකාව මාරු කෙ ෙනිමු. ඔබ රලෝකරම
ඉතාමත් ශංක්තිමත් හා සමාජරම බලෙතු අපොධකරුරවක්
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යැයි සතමු. රපොලීසය හා මැති ඇමතිවරුන්ට ඔබ මුදල් රෙවා
ඔබට පක්ෂ ව හෙවා රෙන ඇත. ඔබ ව කෙක්ෂා කෙනු පිණිස
මැෙවෙ හමුදාවක් ම සටියි. මුස්ලිම්වෙරයකු වන මම රසොෙකම්
කිරීම ස්ත්රී දූෂණය විං ාව වැනි ක්රියාවන් සයල්ල අයහපත් හා
පාපතෙ ක්රියාවන් බව ඔප්පු කෙන්රනිව.
රසොෙකම් කිරීම අයහපත් ක්රියාවක් බව ඉහත සඳහන් තර්ක
සයල්ල මම ඉිමරිපත් ක ත් අපොධ කරුවා රපෙ සඳහන්
කකාෙරයන්ම ප්රති ාෙ දක්ය.
රකරනක් සමාජරම බලෙතු අපොධකරුරවකු වශංරයන් සටින
තුරු පමණක් ඔහු තර්කානුකූල ව පිළිතුෙ රදන බවද ඔහු
ඉිමරිපත් කෙන සයලු වාද සැබෑ වන බවද මම පිළිෙනිිව.

3. සෑම ිවනිරසකුම ුතක්තිය අරප්ක්ෂා කෙයි
සෑම ිවනිරසකුම ුතක්තිය ප්රිය කෙයි. ඔහු අන් අයට ුතක්තිය ප්රිය
රනොක ත් තමාට ුතක්තිය ලැබිය ුතතු බව ඔහු අරප්ක්ෂා
කෙයි. ඇතැම් ිවනිසුන් බලය හා තනතුරු මගින් මත් වී අන්
අයට රවදනා නෙති. රකරසේ රවතත් රම් ිවනිසුන් ඔුනන්ටම
අුතක්තියක් සදු ුනරම නම් එයට එරෙහි හඬ නෙති. රමම
ජනතා පිරිස අන් අයරේ රවදනාව අවරබෝධ කෙ ෙැනීමට
අසමත් වීමට රහේතුව ඔුනන් බලය හා ධනය රදවියන් රලස පුද
පූජා කිරීමය. බලය හා ධනය නිසා අන් අය රකරෙහි අුතක්තිය
පනවන්නට ඔුනන්ට අනුමත ලැරබන අතෙ අන් අය ඔුනනට
එරලස අුතක්තියක් සදු කිරීමට ඉඩ රනොරදති.

4. රදවියන් වහන්රසේ මහත් ශංක්ති සම්පන්න හා ුතක්ති
සහෙතය.
මුස්ලිම්වෙරයකු වශංරයන් අල්ලාහ්රේ පැවැත්ම පිළිබඳ ව
එම අපොධකරුට පහදා මටමට මට හැකි වනු ඇත. අල්ලාහ්

97

ඔබට හා මට වඩා අික බලසම්පන්න රකරනක් වන අතෙ
ඉතාමත් ුතක්ති සහෙත රව. රම් බව අල්ලාහ් කුර්කනරම
රමරසේ පවසයි.
َ َ َأ
َ ُ َ َا َ أ
َّ َّ َ َ أ
أ
دلن أ ُه أ َ أ
ُ َّ ت مِن
ج ارا
ِ إِن اللـه ًل َيظل ُِم مِثقال ذ َّرةٍۚ ِإَون تك ح َسنة يُضاعِف َها َويُؤ
َع ِظ ا
﴾٤٠﴿ يما
“සැබැවින්ම අල්ලාහ් අණුවක තෙමක් ුනව ද අපොධයක් සදු
රනොකෙයි. එය යම් යහපතක් වූරම නම් එය ඔහු(අල්ලාහ්)
ප්රගුණ කෙයි. තවද ඔහු රවතින් අතිමහත් ප්රතිලල ඔහු
පිරිනමයි.” සූො අන් නිසා 4: වාකය 40.

5. අල්ලාහ් මට දඬුවම් රනොරදන්රන් කුමක් නිසාද?
තර්කානුකූල ව හා විදයාත්මක ව ක ා කිරිමට දක්ෂ අපොධ
කරුවා කුර්කන් වාකයයන්හි අඩිංගු විවිධ විදයනුකූල සාධක
තුළින් රදවි රකරනක් සටින බව අවසානරම පිළිෙනී. රදවියන්
වහන්රසේ රමතෙම් බලෙතු හා සාධාෙණ නම් ඔහුට දඬුවම්
රනොරදන්රන් කුමක් නිසා දැයි ඔහු අවසානරම වාද කෙයි.
6. අසාධාෙණකම් කෙන ජනතාව දඬුවම් ලැබිය ුතතුයි.
ධනය රහෝ සමාජරම තත්ත්වය වැනි රේදරයන් රතොෙ ව
අුතක්තියට ලක් වූ සෑම රකරනක්ම එම අපොධකරු දඬුවම්
ලැබිය ුතතු බව පවසති. රසොරෙක් රහෝ ස්ත්රී දූෂකරයක් නිස
පාඩම් ලැබිය ුතතු බව සෑම සාමානය පුෙවැසරයකුම ඉල්ලා
සටිති. ෙරට් නීති රැහැනට හසු ුන රබොරහෝ අපොධකරුවන්
දඬුවම් ලබන නමුත් තවත් විශංාල සිං්යාවක් නිදැල්රල්
සැරිසෙති. රමවැනි අපොධකරුවන් තමන් අනිස රලස උපයා
ෙත් මුදලින් සුර්ෝපරෂෝගි වතවිතරම සතුටින් නිෙත රවති.
අුතක්ති මාර්ෙරයන් මුදල් උපයන බලෙතු අපොධකරුරවකුට
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ඔහුට වඩා ශංක්තිමත් හා බලවත් පුද්ෙලරයකු විසන්
අුතක්තියක් සදු කෙ ලැබුරන් නම් අුතක්තියට ලක් වූ
අපොධකරුවා පවා තමාට අුතක්තිය සදු ක තැනැත්තාට
දඬුවම් ලැබිය ුතතු බව ඉල්ලා සටියි.
7. මෙණරයන් මතු වතවිතය සඳහා රමරලොව වතවිතය

පරීක්ෂණයකි.
මෙණරයන් පසු ලැරබන වතවිතය සඳහා රමරලොව වතවිතය
පරීක්ෂණයක් බව අල් කුර්කනය පවසයි.
َّ
ُ ُّ َ َ َ َ أ َ أ َ َ أ َ َ َ َ أ ُ َ ُ أ
ك أم أ َ أ
ُ يز ال أ َغ ُف
ُ ح َس ُن َع َم اَلۚ َو ُه َو ال أ َعز
ور
ي
أ
م
ك
و
ل
ب
ِل
اة
ي
اْل
و
ت
و
م
ال
ق
ل
خ
ِي
اَّل
ِ
ِ

﴾٢﴿

“නුඹලා අතුරින් කවරෙකු ක්රියාරව උතුම් ද යන්න පිරික්සනු
පිණිස ඔහු මෙණය හා වතවිතය නිර්මාණය කර ේය. තවද ඔහු
අති බලසම්පන්නය.අති ක්ෂමාශීලීය.” අල් කුර්කන් සූො අල්
මුල්ක් 67: වාකය 2
َ َُ أ
أ
ُ َ ُ ُ َ َّ َ ُ َ َّ أ
ُ ُّ َ أ
َ
امة َف َم أن ُز أ
حزِ َح ع ِن
ت ِإَونما توفون أج
ِ َ َورك أم يَ أو َم القِي
ِ ك نف ٍس ذائِقة ال َم أو
َّ َّ َ ُ أ َ أ َ َّ َ َ َ أ َ َ َ َ أ َ َ ُ ُّ أ
ُُ أ
)3-185( ِادلنيَا إًِل َمتَاع الغ ُرور
انلارِ وأدخِل اْلنة فقد فاز وما اْلياة
“සෑම කත්මයක් ම මෙණරම ෙසය විඳින්රන්ය. නුඹලාට
නුඹලාරේ ප්රතිලල පූර්ණ ව පිරිනමනු ලබනුරම ම ුනන්
රකරෙන් නැගිටුවනු ලබන ිමනරයහි ය. එවිට කවරෙක්
(නිො)ගින්රනන් දුෙස් කෙනු ලැබ (ස්වර්ෙ) උයනට ඇතු ත්
කෙනු ලැබුරව ද සැබැවින් ම ඔහු ජයරහණය කර ේය. තව ද
රමරලොව වතවිතය ෙවටාලන හුදු භුක්ති විමේමක් ිවස නැත.” සූො
කල ඉම්ොන් 3:වාකය 185
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ම ුනන් රකරෙන් නැගිටින ිමනරම අවසාන විනිශං් ය රදනු
ලබනු ඇත. ිවනිරසක් මෙණයට ලක් ුනවායින් පසු ව විශංාල
ජනරැල්ල සමර නැගිටුවනු ිමනරම යළි ප්රණය රදනු ලැබ
නැගිටවනු ඇත. රකරනක් රමරලොව වතවිතරමම ඔහුට නියිවත
දඬුවිවන් රකොටසක් රදනු ලබනු ඇත. අවසාන තිළිණය සහ
දඬුවම රමම යළි නැගිටින ිමනරම රදනු ලබයි. රසොරුන්ට හා
ස්ත්රී දූෂකයින්ට ඇතැම්විට රමරලොව වතවිතරම දඬුවම් රදනු
රනොලැරබන නමුත් මෙණරයන් පසු පැිවරණන විනිශං් ය
ිමනරම ඔහු ක සයලු වෙද වලට ඔහු සැබැවින්ම පිළිතුෙ ිමය
ුතතු අතෙ එිමන අල්ලාහ් විසන් දඬුවම් පනවනු ලබන්රනෝය.

9. හිට්ලර් වැනි අපොධකරුරවකුට ිවනිස්
අිකකෙණය විසන් ිමය හැකි උපරිම දඬුවම කුමක් ද?
හිට්ලර් තම බිහිසුනු පාලනය යටරත් ුතරදවවරුන් ිවලියන
හයක් පුලුස්සා ඝාතනය කෙනු ලැබීය. රමම සාපොධය සඳහා
ුතක්තිරම නාමරයන් ිවනිස් අිකකෙණය මගින් හිට්ලර්ට ිමය
හැකි උපරිම දඬුවම කුමක්ද? හිට්ලර් ද එල්ලුම් ෙසට නියම
කෙ දඬුවම් ලැබිය හැක. රමම දඬුවම එක් ුතරදව ජාතිකරයකු
ඝාතනය කිරිරම් වෙදට රදන දඬුවම රව. එරසේ නම් ඉතිරි
ිවලියන පන් ලක්ෂ නව සීය අනු නව ුතරදව වරුන්රේ
ඝාතනය සඳහා රදන දඬුවම කුමක් විය ුතතුද?

10. හිට්ලර්ව ිවලියන හය සීය වෙක් නිො ගින්රන්
පුලුස්සන්නට අල්ලාහ්ට හැකිය.
අල් කුර්කනරම අල්ලාහ් රමරසේ අවවාද කෙයි.
َ َ َ َّ َّ
ُ أ
ُ ُ ُ ُ أ َ ا ُ َّ َ َ َ أ
َ ُ أ
َ َ
جلوده أم بَ َّدنلَاه أم
ضجت
إِن اَّل
ِ ِين كف ُروا بِآيات ِنا َس أوف نصل ِيهِم نارا ُكما ن
َ يزا
َ اب إ َّن
َ َ َُ ُ ا َ أَ َ ُ ُ أ
حك ا
الل ََك َن َعز ا
)55( ِيما
ِ جلودا غْيها ِِلَذوقوا العذ
ِ
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“සැබැවින්ම අපරේ වදන් ප්රතික්රෂේප ක ුනන් වන ඔුනන් ව අපි
මතු ගින්නට ඇතු ත් කෙන්රනමු. ඔුනන්රේ හම් (ගින්රනන්)
පිලිස්සුනු සෑම විටකම ඔුනන් දඬුවම විඳිනු පිණිස ඒ හැෙ අපි
ඔුනනට (රවනත්) හම් මාරු කෙ රදන්රනමු. සැබැවින්ම
අල්ලාහ් සර්ව බලධාරී සර්ව ප්රඥාවන්ත විය.” අල් කුර්කන්
සූො අන් නිසා 4:වාකය 56.
අල්ලාහ් කැමති නම් හිට්ලර් වැනි අපොධකරුරවකු
මෙණරයන් පසු ජිවිතරම අපාය ගින්රන් ිවලියන හය ලක්ෂ
වාෙයක් පුලුස්සන්නට හැකි ය.
11. මෙණින් පසු ජිවිත සිංකල්පය රනොමැතිනම්

මානව සාෙධර්මය රහෝ රහොඳ හා නෙක යන
සිංකල්ප කිසවක් නැත.
රමයට එකර ව මෙණරයන් පසු වතවිතය පිළිබඳ ව රකරනකුට
අවරබෝධ කෙ රනොමට සමාජරම අුතක්තිය සදු කෙන
රකරනකුට මානව සාෙධර්මරම වටිනාකම රහෝ රහොඳ හා
නෙක ක්රියාවන් පිළිබඳ විස්තෙ කිරීරමන් කිසදු ලලක් නැත.
එම අපොධකරුවා සමාජරම බලෙතු හා බලවත් රකරනක් ව
සටිරම නම් රමරලස පහදා මටරම් කාර්යය තවත් අපහසු වන
බව පිළිෙත ුතතුය.

17. මුස්ලිම්වරුන් නිකාය වශංරයන් රබමට
සටින්රන් කුමන රහේතුවක් නිසා ද?
ප්රශං්නය: මුස්ලිම්වරු සයලු රදනාම අල් කුර්කනය අනුෙමනය
කෙන විට ඔුනනතෙ විවිධ නිකාය හා විවිධ මත පදනම් කෙ
ෙත් රමතෙම් ක්ඩඩයම් පවතින්රන් රකරසේද?
පිළිතුෙ:
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1. මුස්ලිම්වරුන් සමගි විය ුතතුය.
මුස්ලිම්වරුන් අද රේද බින්න වී විවිධ ක්ඩඩයම් වශංරයන්
රවන් වී සටිනා බව සතයයකි. රමවැනි රේද කිසවක් ඉස්ලාම්
අනුමත රනොක බව කනොටුරවන් රහෝ පැවසය ුතතුය. තම
අනුොිවකයන් අතෙ සමගිය වර්ධනය විය ුතතු යැයි ඉස්ලාම්
විශං්වාස කෙයි.
َ
ُ أ
َ
ُ ََ
ُ ََأ
ك أم إذأ ُكنأتُ أم أ أع َد ا
اء
تف َّرقوا َواذك ُروا ن أِع َمة الل ِ علي
ِ
අල් කුර්කනය රමරලස ප්රකාශං කෙයි. “නුඹලා සයල්ල
අල්ලාහ්රේ රැහැන තිමන් රහණය කෙ ෙනු. තවද නුඹලා
රවන් ව රනොයනු.” සූො කල ඉම්ොන් 3:වාකය 103.
අල්ලාහ්රේ රැහැන යනුරවන් රමහි සඳහන් වන්රන් කුමක් ද?
එය අල් කුර්කනය යි. මුස්ලිම්වරුන් සයලු රදනාම තිමන්
රහණය ක ුතතු රැහැන ශුද්ධ වූ අල් කුර්කනය යි. රම් පිළිබඳ
ව රදවෙක් තිමන් අවධාෙණය කෙන ලමට. තිමන් රහණය කෙ
ෙන්නා රලස උපරදස් රදන රමම වාකය “නුඹලා රවන් ව
රනොයනු” යනුරවන් ද නිරයෝෙ කෙයි.
َ
َ َّ ُ َ َ َ
َ ِين
ُ آمنُوا أَط
َ يَا أ ُّي َها َّاَّل
الر ُسول
ِيعوا الل وأطِيعوا
“විශං්වාස ක ුනනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට අවනත වනු. එරමන්ම
ෙසූල්වෙයාට ද අවනත වනු.” සූො අන් නිසා 4: වාකය 59.
රමයට එකෙ ව මුස්ලිම්වරු අල්ලාහ්රේ රන් ය සහ පිළිෙත්
හමටස් වදන් අනුෙමනය ක ුතතු අතෙ ඔුනනතෙ රේද වී රවන්
විය රනොුතතු බව නිරයෝෙ කෙයි.

2. නිකාය රහෝ ක්ඩඩයම් වශංරයන් රබමටම ඉස්ලාම්
තහනම් කෙයි.
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රම් බව අල් කුර්කන් පවසන්රන් රමරසේය.
ُ َّ َ ُ َ َّ َ أ
ُ َ َ َّ َّ
ُ َ
َا َأ َ أ
َش ٍء إِن َما أ أم ُره أم إَِل الل ِ ث َّم
ت مِن ُه أم ِِف
ِين ف َّرقوا دِينَ ُه أم َوَكنوا شِيعا لس
إِن اَّل
َ
َ ُ َ ُ أ
)151( يُن ِّبِئُ ُه أم ب ِ َما َكنوا َيف َعلون
“සැබැවින්ම තම දහම රබදා රවන් රකොට ක්ඩඩායම්
වශංරයන් පත් වූවන් ඔුනන් අතුරින් නුඹ කිසදු විෂයයක
රනොවන්රනහිය. සැබැවින්ම ඔුනන්රේ විෂය සයල්ල අල්ලාහ්
රවතය. පසු ව ඔුනන් කෙිවන් සටි දෑ පිළිබඳ ව ඔහු ඔුනනට
දන්වයි.” අල් කුර්කන් සූො අල් අනාම් 6: වාකය 159.
රමම වාකය මගින් තම දහම විවිධ නිකාය හා ක්ඩඩායම්
වශංරයන් කඩා රවන් කෙන්නන්රෙන් ඉවත් වී සටිය ුතතු බව
අල් කුර්කන් අවවාද කෙයි.
රමවැනි පැහැිමලි නිරයෝෙ තිබිය මට මුස්ලිම්වෙරයකුරෙන් “නුඹ
කවරෙක් දැ?” යි විමසන විට අපි රපොදුරව සවන් රදන පිළිතුරු
වන්රන් “මම සුන්නි වෙරයකි” රහෝ “මම ෂික වෙරයකි”
යනුරවන් ය. ඇතැමුන් තමන් ෂාෆි රහෝ හනෆි රහෝ මාලිකි
රහෝ හම්බලි යනුරවන් පිළිතුෙ රදති. ඉන්ිමයාරව ජනතාව
තමන් ිමරයෝබන්ිම රහෝ රේලවි යනු පිළිතුෙ මටමට පුරුදු වී
සටිති.

3. අපරේ නබි (සල්) තුමාණන් මුස්ලිම්වෙරයකි.
රමරලස පිළිතුෙ රදන මුස්ලිම්වරුන්රෙන් අපි “අපරේ හිතවත්
නබි (සල්) තුමාණන් කවරෙකු දැ? ”යි අපි විමසමු. එතුමාණන්
හනෆි ද නැතරහොත් ෂාෆි ද නැතරහොත් හම්බලි ද මාලිකි ද?
තමාට රපෙ අල්ලාහ් විසන් එවනු ලැබු සයලු නබිවරුන් රමන්
එතුමාද මුස්ලිම්වෙරයකි.
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සූො කල ඉම්ොන් 3: වාකය 52 රේසුස් වහන්රසේ මුස්ලිම්
වෙරයක් බව ප්රකාශං කෙයි. එරමන්ම සූො කල ඉම්ොන් 3:
වාකය 67 ඉබ්රාහිම් (අවල) ුතරදව රහෝ ක්රිස්තු බැතිමරතක්
රනොව මුස්ලිම්වෙරයක් බව ප්රකාශං කෙයි.

4. ඔබ මුස්ලිම් යැයි අල් කුර්කන් හඳුන්වා රදයි.
රකරනක් “නුඹ කුනරෙක් ද?” යි ඔරබන් විමසුවරහොත්
“මම හනෆි රහෝ ෂාෆි රනොව මම මුස්ලිම්වෙරයකි” යැයි
පිළිතුෙ ිමය ුතතුය.
َّ َ َ َ َ أ َ أ َ ُ َ أ ا ِّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ ا
ِ ومن أحسن قوًل مِمن دَع إَِل اللـهِ وع ِمل ص
اْلا َوقال إِن ِِن م َِن
َ ال أ ُم أسلِم
﴾٣٣﴿ ي
ِ
“තවද අල්ලාහ් රවත ඇෙුතම් කෙ යහකම් කෙ ‘සැබැවින්ම
මම (අල්ලාහ්ට අවනත වන) මුස්ලිම් වෙරයකි‘ යැයි
පවසන්නාට වඩා ප්රකාශංරයන් ඉතා යහපත් වන්රන්
කවෙරෙක් ද? ” සූො හාමීහ් සජදා 41: වාකය 33.
“මම ඉස්ලාමරම (අල්ලාහ්ට අවනත වන) රකරනකි” යැයි
පවසන රලස රමම වාකය උපරදස් රදයි. රවනත්
කකාෙරයන් කියන්රන් නම් “මම මුස්ලිම්වෙරයකි” යැයි
ප්රකාශං කෙන රලස කුර්කන් උපරදස් රදයි.
මුස්ලිම් රනොවන විරද්ශං ෙජවරුන් හා පාලකවරුන්ට
ඉස්ලාමය රවත ඇෙුතම් කෙ නබි (සල්) තුමාණන් ලිපි
එුනහ. සෑම ලිපියකම සූො අල ඉම්ොන් 3: වාකය 64
සඳහන් කෙ තිබුණි.
َُ ُ أ
َّ َ
َ
)56( فقولوا اش َه ُدوا بِأنا ُم أسل ُِمون
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“සැබැවින් ම අපි අවනත වූ(මුස්ලිම්)වරු බවට නුඹලා
සාක්ෂි දෙනු යැයි පවසනු.” සූො කල ඉම්ොන් 3: වාකය
64.

5. ඉස්ලාමරම සයලු ශංාස්ත්රධෙයන්ට රෙෞෙවය
දක්වනු
ඉමාම් අබු හනිෆා ඉමාම් ෂාෆි ඉමාම් හම්බලි සහ ඉමාම්
මාලිකි (ඔුනන් සයලු රදනාට අල්ලාහ්රේ කරුණාව හිිවරවවා)
යන සයලු කෙිවක ශංාස්ත්රධෙයින්ට අපි රෙෞෙව දැක්විය ුතතුය.
රම් පිරිස උතුම් කෙිවක විද්වතුන් වන අතෙ අල්ලාහ් ඔුනන්ට
නිස තයාෙ ලබා රදත්වා. මුස්ලිම්වෙරයක් ඉමාම් ෂාෆි රහෝ
ඉමාම් හනෆිරේ ෙරවෂණය රහෝ මතය සම්බන්ධ ව එකර
වන්රන් නම් කිසරවකුට විරුද්ධ විය රනොහැක. එරහත් “ඔබ
කවරෙක් ද?” යන ප්රශං්නයට “මම මුස්ලිම්වෙරයකි” යනුරවන්
ඔහුරෙන් පිළිතුෙ ලබිය ුතතුය.
රමහිමට මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් අනාවැකි පැවසු බව
සුනන් අබු දාුනද් හි වාර්තා කෙන ලද අිංක 4579 දෙණ “මරේ
සමූහය නිකාය 73කට බිමේ යනු ඇත.” යන හිමස් වදන ඇතැම්
පිරිස සදහන් ක හැක.
මුස්ලිම් සමූහරම නිකාය රහෝ ක්ඩඩායම් හැත්තෑ තුනක් බිහි
වන බව රමම හමටසය පවසන නමුත් මුස්ලිම්වරුන් නිකාය
වශංරයන් බිමේ යෑමට ඕනෑකිවන් ක්රියා ක ුතතු බව කිස
තැනක සඳහන් කෙ නැත. අල් කුර්කන් වැකි මගින් අල්ලාහ්
අපට නිකාය බිහි රනොකෙන රලස නිරයෝෙ කෙ ඇත. අල්
කුර්කනය සහ පිළිෙත් හමටස් වදන් අනුෙමනය කෙ නිකාය
රහෝ ක්ඩඩායම් වශංරයන් බිමේ රනොයන්නන් සතයය මාර්ෙරම
රැමේ සටිති.
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නබි (සල්) තුමාණන් රමරලස වදා හ. “මාරේ සමූහය
රකොටස් හැත්තෑ තුනකට බිමේ යන්රනෝය. ඔුනන් අතරින් එක්
පිරිසක් හැෙ අන් සයලු රදනාම නිො ගින්රන් සටින්රනෝය.”
එවිට සහාබාවරුන් “එම පිරිස කුනරුන් දැයි” විමසුරවෝය.
එවිට “මා සහ මරේ සහාබාවරුන් සටින පිරිස රව.” යැයි නබි
(සල්) තුමාණන් පිළිතුෙ දුන්හ. මූලාශ්රය තිර්ිවිම හමටස් අිංක 171.
අල් කුර්කනය රම් මාතෘකාව පිළිබඳ ව වාකය කිහිපයක් මගින්
“අල්ලාහ්ට අවනත වනු ඔහුරේ දූතයාණන්ට අවනත වනු.”
යැයි පවසයි. සැබෑ මුස්ලිම්වෙරයක් කීර්තිමත් කුර්කනය සහ
පිළිෙත් හිමස් වදන් පමණක් අනුෙමනය ක ුතතුය. ඕනෑම
කෙිවක විද්වරතකුරේ මත ඒවා අල් කුර්කනය සහ පිළිෙත්
හමටස් වදන් වලට එකර වන්රන් නම් පමණක් පිළි ෙත හැක.
ඔුනන්රේ මත අල් කුර්කනය රහෝ පිළිෙත් හමටස් වදන් වලට
පටහැණි නම් එම විද්වතුන් රකතෙම් උෙත් ුනවත් ඔුනන්රේ
එම මත කිසවිරටක පිළිෙනු රනොලැරබ්.
සෑම මුස්ලිම්වෙරයකුම අවරබෝධ සහිත ව අල් කුර්කනය
පාොයනය කෙ සහීහ් හමටස් වදන් අනුෙමනය කෙන්රන් නම්
ඉන්ෂා අල්ලාහ් මුස්ලිම්වරු අතෙ තිරබන වැෙිම මත විසඳා
රෙන අපි සයලු රදනාම එකම සමාජයක් බවට පත් විය හැකි
රව.

18. සයලු කෙම් යහපත් රද් පමණක්
උෙන්වන්රන් නම් ඉස්ලාමය පමණක්
අනුෙමනය කිරීමට අවශංය ද?
පිළිතුෙ:

1. ඉස්ලාම් සහ අනිකුත් කෙම් අතෙ තිරබන ප්රධාන
රවනස
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කුසල් ක්රියාවන් කෙන රලස ද අකුසල් ක්රියාවන්රෙන් ඉවත්
වන රලස ද සයලු කෙම් ිවනිසාට අනුශංාසනා කෙයි. එරහත්
ඉස්ලාම් එයට වඩා රබොරහෝ ඉිමරිරම සටියි. අපරේ පුද්ලික හා
සමූහ වතවිතරම කුසල් ක්රයාවන් කිරීමට සහ අකුසල්
ක්රියාවන්රෙන් ඉවත් විමට ඉස්ලාම් ප්රාරයෝගික ව මර
රපන්වයි. ිවනිසාරේ ස්වෂාවය සහ ිවනිස් සමාජරම
සිංකීර්ණතාව පිළිබඳ ව ඉස්ලාම් විරශංේෂ සැලකිලි දක්වයි.
මැුනම්කරු විසන් එවනු ලැබු මර රපන්වීම ඉස්ලාම් රව.
එබැවින් එය මටන් උල් ෆිත්ො (ිවනිසාරේ ස්වෂාවික දහම)
යනුරවන්ද හැඳින්රව.
2. නිදසුන්: රසොෙකම් කිරීරමන් ඉවත් ව සටින රලස ඉස්ලාම්
නිරයෝෙ කෙන අතෙ එරසේ ඉවත් වන්රන් රකරසේද යන
ක්රමයද රපන්වයි.

රසොෙකම් කිරීම වැ කීරම් ක්රමය ඉස්ලාම්
රපන්වයි.
රසොෙකම් කිරීම පාප කර්මයක් බව සයලු කෙම් පවසයි.
එරසේ නම් ඉස්ලාම් සහ අරනකුත් කෙම් අතෙ තිරබන
රවනස කුමක්ද? රසොෙකම් කිරීම පාප කර්මයක් යැයි
පැවසීමට අමතෙ ව රසොෙකම් කිරීරමන් වැ කී සටිම
පිණිස සමාජයක් රෙොඩනැගීරම් ක්රමරවදය ඉිමරිපත්
කෙන්රන් ඉස්ලාම් පමණයි. රවනත් කෙම් සහ ඉස්ලාම්
අතෙ තිරබන විශංාල රවනස රමය රව.

zසකාත් ක්රමය පනවා තිරබන්රන් ඉස්ලාම් හි
පමණයි.

107

සමාජරම දුගී ජනතාවට වාර්ෂික රෙවීම් ක්රමය ඉස්ලාම්
අනිවාර්යය කෙ ඇත. මුස්ලිම් රකරනකු රවත නිසාබ්
සීමාව ඉක්මවා ඉතිරි වී තිරබන මුදල් පුමාණය සඳහා 2.5%
බදු වශංරයන් පදනම් කෙ ෙත් මුදල් වර්ෂයක් පාසාම
දුගීන්ට රෙවිය ුතතුය. ෙන් රෑම් 85ක් නිසාබ් ප්රමාණ බව
සැ රක්. සෑම ධනවරතක්ම තම සකාත් රකොටස අවිංක ව
රෙවන්රන් නම් ිමළිඳුකම රලොරවන් තුෙන් කිරීම අපහසු
කාර්යයක් රනොවන බව පැහැිමලිය. රමම ක්රමරයන් කුස
ගින්න නිසා රලොරව කිසරවක් ිවය යන්රන් නැත.

රසොෙකම් කිරීම සඳහා අත කපා හැරීම
රසොෙකම් ක රකරනකුරේ අත කපා හරින රලස ඉස්ලාම්
අණ කෙයි. රම් බව කුර්කන් වාකය රදස බලමු.
َّ َ َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ أ َ ُ َ أ َ ُ َ َ َ ا َ َ َ َ َ َ ا
ُ َّ الل ِ َو
الل
والسارِق والسارِقة فاقطعوا أيدِيهما جزاء بِما كسبا نكاًل مِن
َ يز
حك ن
َعز ن
)38( ِيم
ِ
“රහොරෙක් රහෝ රහෙක් ඔුනන් උපයා ෙත් දෑ ට
ප්රතිවිපාකයක් වශංරයන් අල්ලාහ්රෙන් වූ දඬුවමක් රලසන්
නුඹලා ඔුනන් රදප රේ අත් කපා දමනු. තවද අල්ලාහ්
සර්ව බලධාරීය. සර්ව ප්රඥාවන්තය.” සූො අල් මාඉදා
5:වාකය 38.
එරහත් ඇතැම් මුස්ලිම් රනොවන පිරිසක් “20වන ශංත
වර්ෂරම අත් කපා හරිනවාද? එනිසා ඉස්ලාම් ිවරල්ේඡ හා
අනුකම්පා නැති කෙමකි” යැයි පැවසය හැක.

ඉස්ලාමීය නීතිය ක්රියාරව රයරදන විට යහ
ප්රතිලල හිිව රව.
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ිමුතණු වූ ෙටවල් අතෙ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ප්රමු්
ස් ානය ෙනී. අවාසනවකට සාපොධ රසොෙකම් හා
මිංරකොල්ල කෑම් වැනි අිංශංයන්හි ප්රධාන ස් ානය ද
ඇමරිකාව හිිව කෙ ෙනි. ඉස්ලාමීය නීතිය ඇමරිකාරව
රයොදවන්රන් නම් කුමක් සදුරවදැයි රමොරහොතකට
කල්පනා කෙමු. සෑම ධනවත් ඇමරිකානු ජාතිකරයකුටම
zසකාත් රෙවන්නට සදු රව. අිකකෙණය විසන් දඬුවම්
රදනු ලැබු සෑම අපොධකරුරවකුරේම දඬුවම් වශංරයන්
අත කපා හරිනු ලබයි. රමවැනි සමාජයක අපොධ වැඩි
රවයි ද අඩු රවයි ද නැතරහොත් රවනස් රනොවී රැමේ පවති
ද? අපොධ අඩු වන බව නිසැකව කිව හැක. රම්වාට අමතෙ
ව රසොෙකම් කිරීමට අරප්ක්ෂා කෙන සෑම වෙදකරුරවකුම
අවධර්යමත් වන බව නම් නිසැකය.
අද රලොරව සෑම ෙටකම සදු වන අපොධ ප්රමාණය ඉතා
විශංාලය. රසොරුන්රේ අත් කපා හරින්නට සදු ුනරම නම්
දහස් ෙණන් සිං්යාවකරේ අත් කපා දමන්නට සදු වන බව
නම් නිසැකය. රමහිමට වැදෙත් වන්රන් ෂරීක නීතිය
ඇමරිකාරව රයොද වන එම රමොරහොරත් පාප ක්රියාවන්
සයල්ල වහාම අඩු විය හැක. රසොෙකම් කෙන්නට
අරප්ක්ෂා කෙන බහුතෙ රදරනක් තම අවයවන් කෙක්ෂා
කෙ ෙනු පිණිස තම තීෙණය රවනස් කිරීමට සූදානම් රවයි.
දඬුවම් ලැබිය හැක යන අවරබෝධය නිසාම බහුතෙ
රදරනක් අවධර්ය ට පත්රවති. අවසානරම රසොෙකම්
කෙන ජනතාවරේ සිං්යාව හීන වනු ඇත. රම් රහේතුරවන්
සිවත කිහිප රදරනකුරේ අත් පමණක් කපා හරිනු ලබන
අතෙ ඉතිරි බහුතෙ ජනතාව සහනරයන් වතවත්වීමට
අවස් ාවක් සකස් වනු ඇත.
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රමයට එකර ව ඉස්ලාමීය ෂරික නීතිය ප්රාරයෝගික සහ
යහපත් ප්රතිලල රෙන රදන්රන්ය.
3වන උදාහෙණය: ස්ත්රී දූෂණය සහ ස්ත්රී අපොධය ඉස්ලාම්
තහනම් කෙයි. ඉස්ලාමය හිජාබ් නියම කෙ ස්ත්රී දූෂණ
වෙදට මෙණ දඬුවම නියම කෙයි.

ස්ත්රී දූෂණය හා ස්ත්රී අපොධ ව ක්වනු පිණිස
ඉස්ලාම්හි නීති මාර්ෙ ඇත.
ස්ත්රී දූෂණය හා ස්ත්රී අපොධ මහා අපොධයක් බව සෑම
කෙමක්ම ප්රකාශං කෙයි. ඉස්ලාම් දහරම් ස් ාවෙය ද එරසේම
රව. එරසේ නම් ඉස්ලාම් සහ අනිත් කෙම් අතෙ තිරබන
රවනස කුමක් ද? ඉස්ලාම් දක්වන රවනස නම්
කාන්තාවන්ට රෙෞෙවය දැක්විය ුතතු යැයි ද ස්ත්රී දූෂණ හා
ස්ත්රී අපොධය මහා අපොධයක් බව ඉස්ලාම් ප්රකාශං කිරීම
පමණක් රනොව එවැනි සාපොධය සමාජරයන් තුෙන්
කිරීමට ප්රාරයෝගික ක්රියා මාර්ෙයක් ද ඉස්ලාම් නිර්රද්ශං
කෙයි.

පිරිිවන්ට හිජාබ්
ඉස්ලාම් දහරම් හිජාබ් ක්රමයක් ඇත. අල්ලාහ්රේ රන් ය
වන අල් කුර්කනය හිජාබ් නම් කවෙණය කාන්තාවන්ට
නිර්රද්ශං කිරීමට රපෙ ප්ර මරයන් නිර්රද්ශං කර ේ
පිරිිවන්ටය. රම් බව අල් කුර්කන් ප්රකාශං කෙන්රන්
රමරසේය.
َ أ
َّ أ َ َ أ َ ُ ُ ُ َ ُ أ َ ٰ َ َ أ َ ٰ َ ُ أ
ُّ ُ َ ُ ِّ أ ُ أ
أ
َ
ِي َيغضوا مِن أبصارِهِم ويحفظوا فروجهمۚ ذل ِك أزك لهمۚإِن
قل ل ِلمؤمِن
َ
َ َ َّ
خب ن
﴾٣٠﴿ ْي ب ِ َما ي َ أصنَ ُعون
ِ اللـه

110

“(නබිවෙය!) තමන්රේ බැල්ම පහත රහ න රමන් ද
තමන්රේ ලිිංගික අවයවන් කෙක්ෂා කෙන රමන් ද විශං්වාස
වන්ත පිිවන්ට පවසනු. එය නුඹලාට ඉතාමත් පිවිතුරුය.
සැබැවින්ම අල්ලාහ් නුඹලා කෙන දෑ පිළිබඳ ව
අභිඥානවන්තය.” සූො අන් නූර් 24: වාකය 30.
කාන්තාවක් රදස රනත් රයොමු කෙ පිරිිවරයකුරේ සත් තු
අයපත් රහෝ ලැේජා විෙහිත සතුවිලි හට ෙත්රත් නම් ඔහු
වහාම රනත් පහත රහළිය ුතතුය.

කාන්තාවන්ට හිජාබය
කාන්තාවන් සඳහා වන හිජාබය රමරස සඳහන් රව.
َ ُ ِّ أ ُ أ َ َ أ ُ أ
ض َن م أِن َأب أ َصاره َِّن َويَ أ
َ ح َف أظ َن فُ ُر
َ وج ُه َّن َو ًَل ُيبأد
ِين
ات يغض
ِ وقل ل ِلمؤمِن
ِ
َ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ أ َ َ أ َ أ أ َ ُ ُ َّ َ َ ٰ ُ ُ َّ َ َ ُ أ
ِين زِينتَ ُه َّن
ْضبن ِِبمرِهِن لَع جيوب ِ ِهنۚ وًل يبد
ِ زِينتهن إًِل ما ظهر مِنهاۚوِل
ََّ ُ َ َّ َ أ َ َّ َ أ َ ُ ُ َ َّ َ أ َ أ َ َّ َ أ َ أ َ ُ ُ َ َّ أ
إًِل ِلِ ُعوَلِهِن أو آبائِهِن أو آباءِ بعوَلِهِن أو أبنائِهِن أو أبناءِ بعوَلِهِن أو
َ
أ
ُ َ أ َ َّ َ أ َ َ َ َ َّ َ أ َ َّ َ أ َ َ َ َ أ
ت أ أي َمان ُه َّن
إِخ َوان ِ ِه َّن أ أو بَ ِِن إِخوان ِ ِهن أو ب ِِن أخوات ِ ِهن أو ن ِسائ ِ ِهن أو ما ملك
َ
ُ
َ أَو اَلَّابع
َ الر َجال أو ال ِّ ِط أفل َّاَّل
ِّ ي َغ أْي أوِل أاْل أربَةِ م َِن
ٰ َ َ ِين ل َ أم َي أظ َه ُروا
لَع
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ جلِه َّن ِِلُ أعلَ َم َما ُُيأف
ُ ات النِّ ِ َساءِۚ َو ًَل يَ أ أ َ أ
ي مِن زِينت ِ ِه َّنۚ َوتوبُوا
ِ
ِ ع أو َر
ِ ْضبن بِأر
ِ
َ َّ َ ا َ أ أ َ َ َّ ُ ُ أ
َ
﴾٣١﴿ ِيعا أيُّ َه ال ُمؤمِنُون ل َعلك أم تفل ُِحون
إَِل اللـهِ َج
“තවද තමන්රේ බැල්ම පහත රහ න රමන්ද තමන්රේ
ලිිංගික අවයව කෙක්ෂා කෙන රමන් ද තමන්රේ
අලිංකාෙයන් එයින් බාහිෙ රද් හැෙ (රසසු දෑ) රහළි
රනොකෙන රමන් ද තමන්රේ ලය රපරදස මත හිස
කවෙණ දමන රමන් ද තමන්රේ අලිංකාෙය ස්වාිව
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පුරුෂයින්ට රහෝ තමන්රේ පියවරුන්ට රහෝ තම ස්වාිව
පුරුෂයින්රේ පියවරුන්ට රහෝ තම පිරිිව දරුවන්ට රහෝ
ස්වාිව පුරුෂයින්රේ දරුවන්ට ................ ිවස (රවන
කිසරවකුට) රහළි රනොකෙත්වා.” සූො අන් නූර් 24:31
කාන්තාවරේ හිජාබ් සීමාව නම් ඇරේ ශංරිෙය සම්පූර්ණ ව
කවෙණය කෙ ෙත ුතතුය. එයින් බාහිෙ ව දැක ෙත වන්රන්
ඇරේ මුහුණ සහ මැණික්කටුව දක්වා දෑත් පමණි. ඔුනන්
කැමති නම් රම් රකොටසද ඔුනන්ට කවෙණය කෙ ෙත
හැක. රකරසේ රවතත් ඇතැම් විද්වතුන් මුහුණද කවෙණය
ක ුතතු බව අදහස් දක්වති.

හිජාබ් පැලමේම කාන්තා අපොධය ව කයි.
කාන්තාවන් හිජාබ් පැලමේම අල්ලාහ් විසන් නිරයෝෙ කෙනු
ලැබු රහේතුව කුර්කන්ය රමරසේ පවසයි.
َ َ َ َ َ ُّ َ َّ ُّ ُ ِّ َ أ َ َ َ َ َ َ َ َ أ ُ أ َ ُ أ
ِي عليأ ِه َّن مِن
جك وبنات ِك ون ِساءِ المؤمِن ِي يدن
ِ يا أيها انل ِِب قل ِْلزوا
َ
َ
ُ ََّن أَن ُي أع َر أف َن فَ ََل يُ أؤذَ أي َنۚ َو ََك َن الل
ورا َّرح ا
ـه َغ ُف ا
ٰ َ ج ََلبِيبِهِ َّنۚ َذٰل َِك أدأ
﴾٥٩﴿ ِيما
“නබිවෙය! නුඹරේ බිරියන්ට ද නුඹරේ දැරියන්ට ද
විශං්වාසවන්තයින්රේ කාන්තාවන්ට ද ඔුනන්රේ
රමොට්ටැක්කිලිය ඔුනන් මත (හිරසේ සට) එල්ලන්නට
සලස්වන රමන් පවසුන. එය ඔුනන් හඳුනා ෙනු ලැබීමටත්
පීඩාවට පත් රනොවීමටත් උචිත වන්රන්ය. තවද අල්ලාහ්
අතික්ෂමාශීලී පෙම කරුණාෂරිත විය.” සූො අල් අහ්zසාබ්
33: වාකය 59.
රමම වාකයයට එකර ව ඔුනන් විළිබිය ඇති අය රලස
හඳුනා ෙනු ලැබීමට සහ අන් අයරේ හිිංසාරවන් කෙක්ෂා
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ලැබීමට හැකි වීම පිණිස කාන්තාවන්ට හිජාබ් නියම කෙනු
ලැරබ්.

නිුනන් රසොුතරියන්රේ නිදසුන
ූපමත් නිුනන් රසොුතරියන් රදරදරනක් පාරර් ඇවිද රෙන
යන බව සතමු. ඔුනන් අතරින් රකරනක් දෑස් සහ දෑත්
පමණක් විවෘත ක ඉස්ලාිවය හිජාබ් පැලඳ සටි අතෙ
අරනත් රසොුතරිය ිවනි ෙුනමක් රහෝ රකොට කලිසමකින්
සැෙසී සටියි. ඔුනන් යන පාරර් ෙැහැනු මයින්ට හිිංසා
කෙන ධාමරිකරයක් සටියරහොත් රසොුතරියන් රදරදනා
අතෙ ඔහු හිරිහැෙ කෙන්රන් කාහටද? හිජාබය පැලඳ ෙත්
රසොුතරියටද නැතරහොත් රකොට ෙුනමකින් සැෙස සටින
රසොුතරියටද? ශංරීෙය කවෙණය කිරීමට වඩා ප්රදර්ශංන
කෙන ඇඳුම නිසා පිරිිවන්රේ රලල්ලමට අපොධයට හා
දූෂණයට මර පාදන අුතරින් සැෙසී සටින රසොුතරියටද?
කාන්තාවන් අපොධයට ලක්විම හිජාබ් ව කන බව අල්
කුර්කන් පවසයි.

ස්ත්රී දූෂිකයන්ට මෙණ දඬුවම
ස්ත්රී දූෂණය අපොධකරුරවකු රලස තීන්දුව ලැබු
වෙදකරුට ඉස්ලාිවය ෂරීක රහවත් නීති පද්ධතිය මෙණ
දඬුවම පනවයි. රමවැනි නවීන ුතෙරම රදනු ලබන දඬුවම
දකින මුස්ලිම් රනොවන රකරනක් තැති ෙන්වනු ඇත.
ඔුනන් අතරින් බහුතෙයක් ඉස්ලාමය කරුණා විෙහිත
ිවරල්ේඡ දහමක් යැයි සලකනු ඇත. රමවැනි මුස්ලිම්
රනොවන ජනතාවරෙන් මම නිතෙ අසන රපොදු ප්රශං්නයක්
ඇත. කවරෙකු රහෝ ඔබරේ බිරිය ඔරබ් මව ඔරබ් ිමයණිය
රහෝ සමීපතම ඥාති කාන්තාවක් දූෂණය කර ේ නම් එම
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වෙදට ඔබ විනිශං් ය කරුරවකු වශංරයන් සටින බව
උපකල්පනය කෙමු. අල්ලාහ් ඔුනන් සයලු රදනාම
කෙක්ෂා කෙත්වා! දූෂිතයා ඔබ ඉිමරියට රෙන එනු ලබන
අවස් ාරව ඔබ ඔහුට තීෙණය කෙන දඬුවම කුමක්
වන්රන්ද? රමම ප්රශං්නයට මුහුණ දුන් මුස්ලිම් රනොවන
සෑම රකරනක් ම “අපි ඔහුට මෙණ දඬුවම රදන්රනමු.”
යනුරවන් එකම හඬින් පිළිතුෙ දුන්රනෝය. ඔුනන් අතරින්
කිහිප රදරනක් “ අපි ඔහුට මෙණය දක්වාම වද හිිංසා
පමුණුවන්රනමු.” යැයි පැවසුරවෝය. ඔරබ්ම මව රහෝ
ඔරබ්ම සරහෝදරියට රමවැනි ඉෙණමක් සදු ුනරන් නම් ඔබ
මෙණ දඬුවම නියම කෙන්නට සූදානම් වන නමුත් රවනත්
කවරෙකුරේ මව රහෝ සරහෝදරියට රමවැනි ඉෙණමක් සදු
ුනරන් නම්. එම දඬුවම ිවරල්ේඡ බව ඔබ ර ෝදන
නෙන්රන් කුමන රහේතුවක් නිසාද? ඔබ රමවැනි රදවර්ෙ
ප්රිවතියක් අනුෙමනය කිරීම නිවැෙිම ද?

රලෝකරම අිකක රලස ස්ත්රී දූෂණ සදුවන්රන්
ඇමරිකාරවය.
රලෝකරම ඇති ෙටවල් අතුරින් සිංස්කෘතිකමය වශංරයන්
ිමුතණු ුන ෙටක් වශංරයන් සලකනු ලබන්රන් ඇමරිකා
එක්සත් ජනපදයයි. රලෝකරමම අිකක රලස ස්ත්රී දූෂණ හා
කාන්කා අපොධ සදුවන්රන් ද ඇමරිකාරවමය. 1990
වසරර් කාන්තාවන් 102 555 රදරනක් දූෂණයට ලක් වූ
බව එෆ්.බි.අයි. නම් ෙජරම විමර්ශංන රසේවා අිංශංය වාර්තා
කෙයි. එපමණක් රනොව රමම සිං්යාව සැබෑ සදුවීම් වලින්
16% පමණක් පැිවණිලි කෙනු ලබන බවද තව දුෙටත්
පවසයි. එරසේ නම් රමම සිං්යාව 6.25න් වැඩි කිරීරමන්
වාර්ෂික ව දූෂණයට ලක්වන කාන්තාවන්රේ මුළු සිං්යාව
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640 968 ක් බව දැන ෙත හැකි රව. රමම වැර්තාව අනුව
ඇමරිකාරව 1990 වසරර්මට ිමනකට සාමානයරයන් ස්ත්රී
දූෂණ හා අපොධ 1756ක් සදු වූ බව එම ෙරට් විමර්ශංන
රසේවා අිංශංය වන එෆ්.බි.අයි. නිකුත් ක වාර්තා සදහන්
කෙයි.
සාමානයරයන් ිමනකට ස්ත්රී දූෂණ හා අපොධ 1900 සදු
වන බව ඊට පසු ව නිකුත් වූ තවත් වාර්තාවක සදහන් රව.
රමම අපොධ සදු ුන වර්ෂය එහි සඳහන් වී රනොමැත.
ඇමරිකානු අිකකෙණ රදපාර්තරම්න්තුව යටරත් ක්රියා
කෙන දූෂණ වලට රෙොදුරු වන කාන්තාවන් පිළිබඳ ජාතික
කයතනය සදු ක සමීක්ෂණයට එකර ව 1996 වසරර් මට
පමණක් 307 000 සද්ිකන් වාර්තා වී තිරබ්. එරහත් සැබෑ
දූෂණ සදුවීම් අතරින් 31% පමණක් රපොලීසයට වාර්තා ුන
රහයින් සැබෑ සදුවීම් හි ප්රමාණය 990 322ක් විය හැකි බව
1996 වසෙ සඳහා වාර්තා රකරර්. රමම සිං්යාවට එකර ව
ඇමරිකාරව 1996 වසරර් ස්ත්රී දූෂණ ිමනකට
සාමානයරයන් 2713 සදු වන බව රපරන්. රවනත්
කකාෙයකින් පවසන්රන් නම් සෑම තත්පෙ 32කට වෙක්
එක් කාන්තාවක් දූෂණයට ලක් වන බව කිව හැක. රමම
වාර්තාව රදස බලනවිට ඇමරිකානු පිරිිවන් ිමරනන් ිමන
වැඩි වැඩිරයන් සාහසක බවට පත් වන බව රපරන්. 1990
වසරර් රපොලීසයට ලැබුණු පැිවණිලි වලින් දූෂිතයින් 10%
සිං්යාවක් පමණක් දඬුවම් ලැබු බව වාර්තා රව. එනම් සදු
ක දූෂණ වලින් අත් අඩිංගුවට ෙනු ලබන්රන් 1.6% කි.
ඔුනන්රෙන් 50% නඩු විෂාෙ කිරීමට රපෙ නිදහස් කෙ
යවනු ලබති. එනම් 0.8% සිං්යාවක් පමණක් නඩු
විෂාෙයට මුහුණ රදති. රවනත් කකාෙරයන් පවසන්රන්
නම් අපොධකරුරවක් 125 වෙක් දූෂණය ක රහොත් ඔහු
එක් වෙක් පමණක් නීතිරම රැහැනට හසු වී දඬුවම් ලැබිය
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හැක. රමය දූෂිතයන්ට මහත් වාසදායක එකකි. උසාවිරම
නඩු පවෙනු ලැබුවන් අතරින් 50% රදරක් වසෙකට අඩු
සෙ දඬුවම් ලබති. ඇමරිකානු නීතිය යටරත් ස්ත්රී
දූෂිතරයකුට වසෙ 7ක සෙ දඬුවම ලැබිය ුතතුය. එරහත්
ප්ර ම වෙට රමම වෙද සදුකෙන්නන්ට ඇමරිකානු
විනිශං් යකරුවන් තදබල රනොුන දඬුවම් පනවති. 125
වතාවක් ස්ත්රී දූෂණය ක රකරනක් එක් වෙක් දඬුවම්
ලබන නමුත් විනිශං් ය කරු ඔහුට වසෙකට අඩු සෙ
දඬුවමක් නියම කිරීරම් තත්ත්වය පිළිබඳ ව කල්පනා කෙ
බලන්න.

ඇමරිකාරව ෂරීක නීති පද්ධතිය හඳුන්වා
රදන්රන් නම් ලැරබන ප්රති ලාෂය
එක්සත් ඇමරිකා ජනපදරම ඉස්ලාිවය ෂරීක නීති පද්ධතිය
ක්රියාත්මක කෙන බව උපකල්පනය කෙමු. කාන්තාවක්
රදස ලැේජා රනොමැති අසෂය රලස රනත් රයොමු කෙන
පිරිිවරයක් වහාම තම රනත් පහ
රහ යි. සෑම
කාන්තාවක්ම හිජාබ් පැලඳ මුහුණ සහ දෑත් හැෙ සරුෙ
සම්පූර්ණරයන් කවෙණය කෙයි. ඉන් අනතුරු ව
පිරිිවරයකු ස්ත්රී දූෂණ වෙදක් සදු කර ේ නම්. ඔහුට මෙණ
දඬුවම පනවනු ඇත. රමවැනි පරිසෙයක ඇමරිකාරව ස්ත්රී
දූෂණ සද්ධීන් වැඩිරව ද? රවනසක් රනොමැති ව එරලසම
පවතී ද? නැතරහොත් අඩුරව ද? අවිංක පිළිතුෙ අඩු වන
බවයි. ඉස්ලාිවය නීති පද්ධතිරයන් යහපත් ප්රතිලල
ලැරබන්රන් මුළු සමාජයටමය.

4. මානව ප්රශං්න වලට ඉස්ලාම් හි ප්රාරයෝගික විසඳුම්
ඇත.

116

ඉස්ලාමීය ඉෙැන්වීම් යනු මතය පදනම් කෙ ෙත් අලිංකාෙ වැකි
රනොව ිවනිසා මුහුණු රදන වදනික ප්රශං්න වලට විසඳුම
සපයන ප්රාරයෝගික වතවන ක්රමයකි. ඉස්ලාමීය දහම තුළින්
පුද්ෙලික හා සමාවතය මට්ටරම් ප්රශං්න වලට විසඳුම් ඇත.
ඉස්ලාම් ප්රාරයෝගික වතවන මාර්ෙයක් වන රහයින් එය උතුම්
දහමක් වන රහයින් එය එක්තො රෙෝත්රයට රහෝ ක්ඩඩායම ට
සීමා රනොවී විශං්ව දහමක් බවට පත් වී තිරබ්.

19. ඉස්ලාම් දහම සහ මුස්ලිම්වරුන්රේ හැසරීම
අතෙ තිරබන විශංාල රවනස
ප්රශං්නය: ඉස්ලාම් උතුම් දහමක් නම් මුස්ලිම්වරුන් රබොරහෝ
රදරනක් අවිංක රනොවීම විශං්වාස කඩ කිරීම හා මු ා කිරීම
අල්ලස් හා මත් කුඩු වයාපාෙය වැනි අයහපත් ක්රියාවන්හි
රයමටමට රහේතුව කුමක් ද?
පිළිතුෙ:
ඉස්ලාම් උතුම් දහමක් බව නම් නිසැකය එරහත් අද මාධය
පාලනය කෙන්රන් ඉස්ලාම් දහමට මහත් බියක් දක්වන
බටහිෙ මුදලාලිලා විසන් ය. රම් රහේතුරවන් මාධය විසන්
ඉස්ලාමයට එරෙහි ව අසතයය විකාශංනය හා මුද්රණ කිරීම
රනොකඩවා සඅදු කෙයි. ඔුනන් ඉස්ලාමයට එරෙහි ව
අසතයය රතොෙතුරු සපයති නැතරහොත් ඉස්ලාම් පිළිබඳ ව
වැෙිම රලස ප්රකාශං කෙිවන් යම් වෙදක් දුටුරව නම් සුළු
දැයක් පවා විශංාල රකොට ප්ර ාෙ කිරීරම් වයාපාෙරම
රයරදයි.
කිසයම් ස් ානයක රබෝම්බයක් පිපිරුනරහොත් කිසදු
සාක්ෂියක් රනොමැති ුනවත් ප්ර මරයන් ර ොදනා එල්ල
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වන්රන් මුස්ලිම්වරුන්ට එරෙහිවයි. රම් බව පත්තෙ වල
මුල් පිටුරව විශංාල අකුරු වලින් පල කෙනු ලැරබ්. පසු ව
එම සද්ිකයට කිසදු මුස්ලිම්වෙරයක් සම්බන්ධ රනොුන බව
අනාවෙණය ුනවරහොත් මැද පිටුරව කුඩා අක්ෂෙ වලින්
කිසරවකුට රනොරපරනන ප්රවෘත්තියක් රලස පල රව.
අුනරුදු 50ක් වයසැති මුස්ලිම්වෙරයක් වයස අුනරුදු 15
තරුණියක් සමර විවාහ ුනරම නම් එම ප්රවෘත්තිය මුල්
පිටුරව ප්රධාන මාතෘකාවක් රලස ප්රකාශං රව. එරහත් වයස
අුනරුදු 50 මුස්ලිම් රනොවන රකරනක් වයස අුනරුදු 6 කුඩා
දැරියක් දූෂණය කර ේ නම් මැද පිටරව පුවත් සාොිංශංය
යටරත් කුඩා අකුරෙන් පල රව. සෑම ිමනකම ඇමරිකාරව
සාමානයරයන් කාන්තාවන් 2713 රදරනක් දූෂණයට ලක්
වන අවාසනාවන්ත සද්ිකය ප්රවෘත්තියක් රලස මාධය විසන්
ප්රකාශං රනොවන්රන් රම්වා කමරිකානු සමාජරම වදනික
සදුවීමක් රලස පුරුදු වී තිරබන රහේතුරවන් ද?

සෑම සමාජයකම විං නිකයන් සටින බව සැබෑය.
ඇතැම් මුස්ලිම්වරු අවිංක රනොවන බවද විශං්වාස තැබිය
රනොහැකි ුනවන් බවද මු ා කෙන්නන් බවද මම දන්නා
නමුත් මුස්ලිම්වරුන් සයලු රදනාම ඒ ෙණයට අයත් බව
මාධය විසන් රපන්වීමට උත්සාහ දෙන බව කුනරුත්
පිළිෙත ුතතුය. සෑම සමාජයකම විං නිකයන් සටින බව
සැබෑවකි. මුස්ලිම් රනොවන අයට වඩා අිකක රලස මත්
පැන් පානය ක හැකි මත්පැන් වලට ඇබ්බැහි වූ
මුස්ලිම්වරුන් සටින බව මම දනිිව.

සමස්තයක් වශංරයන් මුස්ලිම්වරු රශ්රේෂ්ඨයන්ය
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මුස්ලිම් සමාජරම විං නිකයන්
සැරිසෙන නමුත්
සමස්තයක් වශංරයන් ෙතරහොත් රලොරවහි වතවත් වන ිවනිස්
සමාජය අතෙ මුස්ලිම් සමාජය උතුම් එකක් බව පිළිෙත
ුතතුය. මත්පැන් මත් වර්ෙ කිසවක් ෂාවිත රනොකෙන
විශංාලතම සමාජය අපි රවමු. එනම් මුස්ලිම් සමාජරම
සටින රබ්බද්දන් ඉතාමත් සීිවත පිරිසකි. විනීතකම
සම්බන්ධ ව සන්සුන්කම සිවබන්ධ ව මානව වටිනාකම
හා ක ාෙ ධර්මය සම්බන්ධ ව මුළු රලොරවම
මුස්ලිම්වරුන්ට සමීපරයන් පවා තැබීමට හැකි වන කිසදු
සමාජයක් නැත.

රියදුරෙකුරේ හැකියාරවන් වාහනය තක්රසේරු
රනොකෙන්න
ෙ යක් පැදවීමට රනොදන්නා රියදුරෙක් නවීනතම මර්සඩීස්
රබන්ස් ෙ වාහනයක් පදවා රෙන රෙොස් අනතුෙට ලක්
ක රහොත් ඔබ රදොස් පවෙන්රන් වාහනයටද? නැතරහොත්
රියදුොටද? ඔබ රියදුොට රදොස් පවෙන බව නිසැකය.
වාහනයක් රහොඳ එකක් ද එරසේ රනොවන එකක් ද යැයි
පරීක්ෂා කිරීමට අවශංය නම් වාහනරම තිරබන නවීනතම
තාක්ෂණය හා ඒවාරම හැකියාව රදස අවධානය රයොමු
ක ුතතුය. වාහනරම රවෙය රකරසේ ද? ඉන්ධන ෂාවිතය
රකරසේ ද? නවීනතම කෙක්ෂක උපාිංෙ කුමක් ද? යන
කරුණු ෙැන රසොයා බැලිය ුතතුය. මුස්ලිම්වරුන් අයපත්
බව මම රමොරහොතකට රහෝ පිළිෙත් බව සතමු. එරහත්
අනුොිවයන් තුළින් කිසදු කෙමක් තක්රසේරු ක
රනොහැක යන ය ාර් ය කිසරවකුට සැර විය රනොහැක.
ඉස්ලාමය තක්රසේරු කිරීමට ඔබට සැබැවින්ම අවශංය නම්
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ඉස්ලාමරම මූලික උල්පත වන අල් කුර්කනන සහ සහීහ්
හමටස් වදන් පරීක්ෂා ක ුතතුය.

උතුම් අනුොිවක වන මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්
මගින් ඉස්ලාමය තක්රසේරු කෙන්න
වාහනයක් පිළිබඳ ව සැබෑ තක්රසේරුවක් කිරීමට ඔබට
අවශංය නම් දක්ෂ රියදුරෙකුට වාහනය පැදවිමට ෂාෙ
කෙන්න. එරමන්ම ඉස්ලාමය රකතෙම් උතුම් දැයි දැන
ෙනු පිණිස එහි උතුම් අනුොිවකයා වන අල්ලාහ්රේ
අවසාන නබිවෙයා මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්රේ වතවිතය
පරීක්ෂා කෙන්න. මුස්ලිම් විද්වතුන්ට අමතෙ ව මුස්ලිම්
රනොවන ඉතිහාසඥයන් විශංාල පිරිසක් ිවනිසුන් අතෙ
එතුමාණන් ඉතාමත් උතුම් රකරනක් බව සහතික කෙ
ඇත. මයිකල් එේ. හාර්ට් ෙ නා ක “ඉතිහාසරම ඉතාමත්
බලෙතු පුද්ෙලයින් සය රදරනක්” යන රන් රම මුහම්මද්
(සල්) තුමාණන් බලෙතු පුද්ෙලයින් අතරින් ප්ර ම ස් ානය
උසුලන බව ප්රකාශං කෙයි. මයිකල් හාර්ට් පමණක් රනොව
රතෝමස් කාර්ලයිල් රල මාර්ටින් වැනි විරශංේෂඥයින් පවා
නබි (සල්) තුමාණන්රේ ගුණක නය පැවසීම වැනි
උදාහෙණ තවත් කිහිපයක් දැක ෙත හැකි රව.

20. මුස්ලිම් රනොවන ජනතාවට කාෆිර්
යනුරවන් ඇමතීම
ප්රශං්නය: මුස්ලිම් රනොවන ජනතාවට කාෆිර්වරුන් යැයි
මුස්ලාම්වරු නින්දා කෙන්රන් ඇයි?
පිළිතුෙ:

කාෆිර් යනු ප්රතික්රෂේප කෙන්රනක් රව.
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වසිං කිරීම රනොරහොත් ප්රතික්රෂප කිරීම යන අර් ය රදන
කුෆ්ර් යන ව නරයන් කාෆිර් නම් ව නය උපුටා ෙන්නා
ලමට. ඉස්ලාමීය ශංබ්ද මාලාරව කාෆිර් යනු ඉස්ලාමරම
සතයයතාව වසිං කෙන්රනක් රහෝ ප්රතික්රෂේප කෙන්රනක්
රව.
මුස්ලිම් රනොවන රකරනකුට කාෆිර් රහවත් මුස්ලිම්
රනොවන රකරනක් යනුරවන් ඇමතීම නින්දා කිරීමක් යැයි
සතුවරහොත් එයට රහේතු ව ඔහු ඉස්ලාම් පිළිබඳ ව කිසවක්
රනොදැන සටීමයි. එවැනි අය නිවැෙිම තැනකින් ඉස්ලාමය
හා ඉස්ලාමීය ව න මාලාව ඉරෙන ෙන්රන් නම් ඉස්ලාම්
ඔහුට නින්දා රනොකෙන බව පමණක් රනොව ඉස්ලාමරම
දක්නට තිරබන රබොරහෝ යහපත් කරුණු පි බඳ ව
අවරබෝධ කෙ ෙත හැකි රව.
රමම කෘතිය රමයින් අවසානයි.
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