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මද්යසාරය
ඉසා්ලරම් හවුසා් වෙබ් අඩවිවේ අිංක 823836 දරණ ප ොත

සිංහල රිවර්තන ජාසම් බින් දඉයාන්
http://www.islamreligion.com/

මද්යසාරය වයිතාරන්ව ය රකක වය ය කි - 1

ක්රි.පූ..පූ 988
විලරඩිමිර්
Orthodox
යත්වත් .පූ

ෙර්යවේ කීෙරන් රුස රනු වද්ශවේ කර ක
යරජකුමරය ර ඕර්වාොවඩොක්සා් කිතුනු ද්හම
Christianity ාම යරජය ගයම වලසා වා යර
වය ම අධියරජයවේ තිබු වද්ෙ සා්ථරකවේ -
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විවශේයව න් වකොන්සා්ටන්ටිවකොපල් හි සාරන්ා වසාොෆි ර
(ෙර්ාමරක ඉසා්ාරන්බුල් හි හ ර වසාොෆි ර මසා්ජිද් )
වද්ෙසා්ථරකවේ යත්රන් හර මහත් අලිංකරය ුටු  හුගව
ාරකරපතිෙරු එිතන් මහත් විසා්ම ට පත් වු බෙ පුයරණ කාර
පෙසාිත.පූ අසාල තිබු බුල්යරරි රවේ වෙොල්යර නුෙය පිහිටර තිබු
මුසා්ලිම් වද්ෙසා්ථරකවේ ඉාර චරම් ද්ර්ශක හවුන් ප්රි
වකොකළහ.පූ එවහත්, ඉසා්ලරම ට වකොෙ ක්රිසා්තු ද්හමට හවුන්
ප්රි කිම ම සාාහර සාර ක  ත ාෙත් බලෙත් වහේතුෙක් තිබු බ බෙ
ඉතිහරසා විවශේයඥ න් ෙරර්ාර කළහ.පූ එකම්, මද්යසාරය ට
රුස රනුෙන් ද්ක්ෙක ගශරෙ.පූ මුසා්ලිම්ෙරු මද්යසාරය
සාම්.ර්ණව න් ාහකම් කය තිබු බ අාය, විලරඩිමිර්
යරජකුමය රව ාරකරපතිෙරුන් වමෙැනි පරිායරය ක් කිම මට
සූද්රකම් වුවේ කැා.පූ පද්මට මත්වි හැකි මද්යසාරය සාාහර,
විවශේයව න් වෙොඩිකර සාාහර රුස රනුෙන්ව වකොසාිංසවාක
පිපරසා නිසාර එම යරජය සාද්හටම විකරශ ට පත් වීම ඉාරමත්
වේද්ෙරචක සද්ධි ක් බෙ කිසුට සාැක ක් කැා.පූ
2000 ෙසාය නිකුත් කළ යජවේ ෙරර්ාරෙට අනුෙ රුස රනු
පිරිමින්වයන් 66% වද්වකක් මයණ ට පත් ෙන්වන් මත්වු
ාත්ත්ෙවේ බෙද්, එිතන් අඩක්ම අධික මත් වීමට ලක්  ත
ාත්ත්ෙවේ මි
ක බෙ ෙරර්ාර වේ.පූ රුස රනු පිරිමින්
සාරමරකය ව න් 7..පූ. ෙ වසාේ ී මි
ෑවමන් හවුන් ව අයුය
කරල යුවය පවේ අෙම එකකි.පූ රුස රනු පිරිමින්වයන් .7%
හෘද් වය ය, අකතුරු සාහ ස දිවි කසාර යැනීම ෙැනි වහේතුන්
නිසාර මි
ක අාය, එම අෙසා්ථරෙන්හී මත් වකොවු ාත්ත්ෙවේ
සටිනු ද්ැක යැනීම ඉාර ුටර්ලය .පූ වම් පිළිබා ෙ වකොමර්සාරන්ත්
ප්රෙෘත්ති පත්ර වමවසාේ ෙරර්ාර පළ කයිත.පූ ෙ සා 20 සට 77
ද්ක්ෙර පිරිමින්ව මයණ පිළිබා ෙ අ ය ක කළ ෙසාය
තුකක කරල තුළ, වමොසා්කේ සාහ උඩ්මුරිටර කයය න් හි,
“ස ලු වද්කරම මත් වී සටි හ.පූ මිනි මරුෙන් සාහ හවුන්ට
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වයොුටරුවුෙන්, ජලවේ ගිලී මයණ ට ලක්  තෙන්, ස දිවි කසාර
යත් අ , රි ුටයන් හවුන් නිසාර පදික වේදිකරවේ යමන් කයද්ී
අකතුයට පත් වී මි ගි වුෙන්, හෘද් රයර ට ලක්  තෙන් සාහ
පිළිකර වය යව න් මි ගි වුන් ක ස ලු වද්කරම මි
ක
විට මත්වි සටි හ.පූ“ Kommersant, Moscow, May 19, 2000.
වම කි ෙක කිස වකවකක් සාතුු  වකොෙක කමුත්, වමම
සාිංඛ්යර වල්ඛ්ක රුස රනු ජරනන්ට වහ ගද්ම්ව ද්රුෙන්
අාය වෙකත් ම් වය ත්ර ට පමණක් අද්රළ ෙක බෙ
වකොසාන්ක.පූ රුස රනු මුසා්ලිම් ෙරුන්ව ජරතික සාිංවි රකවේ
උප සායරපති වචර්නිව න්වක වමවලසා කරු බ පහද්ර වද්ිත.පූ
“පවොඩ්කා (වැනි මදයසාාරය ීමම ුසසයාු  සාිංසාකකතියප ඉතා
වැදගත් සාකථානයක් දරණ නමුත්, මම මදයසාාර ාාවතා පනොකර
වූවද යහ ත් ුසසයාු  පුරවැසපයක් විය හැක. ුසසයාපේ
ප ොපහෝ සාමාජීය ප්රශ්කන වල පහුවව මදය සාාරය ාාවිත ිරීමම
පේ. ඉසාකලාමිය සාමාජීය සාිංසාකකතිය ිරහි යක් පහෝ ුසසයාව
හඳුනා දිය හැිර නම්, සාමාජය සාහ පේශ්ය යළිත් ශ්ක්ියමත් විය
හැිර ව ිරසදු සාැකයක් නැත.”
පසු ගි සීාල යුද් සාමවේ රුස රවේ පයම සාතුයර  ත බටහිය
වද්සාට පිහිටි ඇමරිකරනු එක්සාත් ජකපද් වද්සා වකත් ව ොමු
කවළේ කම්, එම වද්ශ ද් මත්පැන් නිසාර සුට ෙක ජීවිා හරනි සාහ
කරිතක හරනි සාම්බන් ෙ හපත් ාත්ත්ෙ ක සටික බෙ කිෙ
වකොහැක.පූ 1988 ෙර්යවේ සුට කළ අ ය ක ට එක ෙ, එක්
ලක්ය ක් පමණ ජකාරෙව ජීවිා හරනි සාහ වඩොලර්
බිලි ක 87.පූ8ට අධික සාම්පත් හරනි ස ල්ල මත්පැන් යරවිා
නිසාර සුට  ත බෙ වය හවල් ප්රතිකරය යත් 27% සාහ 40% අාය
ජකාරෙ මද්යසාරය හර සාම්බන් ප්රශ්ක නිසාර ඇතුළත් කයනු
ලැබු බෙ සාාහන් වේ.පූ ඇමරිකරවේ මහරමරර්ය අකතුයට ප්ර රක
වහේතුෙ මද්යසාරය යරවිා ෙක අාය, 1996 ෙර්යවේ 1.,126
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වද්වකක් මත්පැන් යරවිා නිසාර සුට වු අකතුරු මගින් මි ගි
බෙ යජවේ සාිංඛ්යර වල්ඛ්ක පෙසාිත.පූ ඇමරිකරවේ පවුල් ජීවිා
බිා ෙැටීමට ප්ර රක වහේතුෙ මත්පැන් යරවිා ිත.පූ 2006 ෙසාය
නිකුත් කළ ඇමරිකරනු වය ය පරලක
හර මර්ද්ක
ම යසා්ථරක (U.S. Center for Disease Control and
Prevention) ෙරර්ාරෙට එක ෙ පළරත් 13ක ස දිවි කසාර යත්
අ වයන් 33.පූ3% - එකම් තුන් වද්වකකුවයන්
එක්වකවකකුව රුධියවේ, ස දිවි කසාර යත් වමොවහොවත්
මද්යසාරය මි්ර වි තිබු බෙ වසාො ර යන්කර ලී.පූ වමම සාිංඛ්යර
වල්ඛ්ක වපන්ෙක වාොයතුරු වකවසාේ වුෙත්, වම් මයණ
ස ල්ලට ප්ර රක වහේතුෙ ජකාරෙ මද්යසාරය කම් අයර ට
ෙැටීමිත ක සාැබෑෙ පිළිබා ෙ ඇමරිකරනු මවක විද්යරෙ
පිළියන්කර සාළකු බ කිසෙක් වකොමැා.පූ ඇමරිකරනුෙන්වයන්
මත් පැන් වබ ාල ඉෙත් කවළේ කම්, එහි ී වෙකසා්  ත
ප්රතිඵල ක් හවුන්ට ද්ැක යා හැකිෙන්වන් .පූ වම ට වපය
එක්ායර ඉසා්ලරමි
පසුාල ක ඇමරිකරනුෙන්ට වමහි
හඵල ද්ැක යන්කට ලැබු බ බෙ වමහි ී වපන්ෙර දි යුතු .පූ
වම් බෙ සාහතික කයන්වන් හවුන්ව ම වසාේකරධිපති තුමර .පූ
“අපව අසානීප නිෙරඩු ඉල්ලීම් අඩු වි , අකතුරු සාහ තුෙරල
සුටවීම් අඩු වි , නීති කඩ කිම වම් සද්ධීන් අඩු වි , වසාේකරවේ
වසාෞඛ්ය ාත්ත්ෙ
හපත් අාට හැරුවේ .පූ වමිතන් ඇාැම්
ෙැද්යත් චිකිත්සී හ ප්රතිඵල අපට ලැබීමට එකම වහේතු වුවේ
වමම යරජ රනිවේ (සා තදි අයරබිවේ) මද්යසාරය ලබර යැනීවම්
මරර්ය ක් වකොමැතිවීමිත.පූ” නුවෙන් මැද්වපයදිය යුද්
අෙසා්ථරවේ ී සා තදි අයරබිවේ රැසා්  ත එක්සාත් ජරායන්ාය
වසාේකරවේ මහර වසාේකරධිපති, ජකයරල් වක ර්මන් සා්ෙරර්සා්වකොෆ්
(Gen. Norman Schwarzkopf) මද්යසාරය හි
නිසාර ඇමරිකරනු
වසාබළුන් ාෙත් ද්ක්ය වලසා ක්රි ර කිම මට වහේතු වු කරු බ
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පිළිබාෙ ඇමරිකරනු වකොන්ග්රසා ට 1991 ූනනි මසා 13 ෙක දික
පැහැදිලි කවළේ .පූ
මෙව කුසාවේ ාෙමත් සටික ද්රුෙන් පෙර මද්යසාරයවේ
අකතුවයන් ගයක්යර වකොලබති.පූ යර්යරයවේ සටික ද්රුෙර පෙර
මද්යසාරයවේ අ හපත් විපරක ට ලක් ෙක අාය එ නිසාර
ද්රුෙරට සුට වි හැකි වය ය ඉාරමත් අ හපත් එකකි.පූ වමම
Fetal alcohol syndrome පීඩරෙ වලොවේ ඉපදික ද්රුෙන්
1,000ක් අාරින් එක් ද්රුවෙක් වහ වද්වද්වකකුට හට යා
හැකි අාය, එනිසාර කරිතක හර සා්කරයුවේදිෙ නිද්න්යා හරනි ට
යරජක ෙනු ඇා.පූ( Associated Press, London, April 8,
1993.) ජර්මන් වද්ශවේ ෙසාය ද්හ ක පම ක්යණ සාාහන්
කයක පරිදි, ීර්ඝ කරලීක ඉසා්වමොළ හරනි , වකටි කරලීක
කරිතක අිංය විකෘති , සරුයට වකොයැළවපක කුඩර හිසා සාහ
සරුවර් කුරුමිටි යරෙ
ක වද් වමම පීඩරවේ වය ය ලක්යණ
කිහිප කි.පූ වමෙැනි සුටවීම් ෙැළකීම සාාහර යැබිනි කරන්ාරෙන්
යර්භිණී යරෙවේ මද්යසාරය යරවිාව න් සාම්.ර්ණව න්ම ඉෙත්
වී සටි යුතු අාය, බිරි යැබ් යැනීමට මරසා කිහිප කට වපය
සට පිරිමින් ද් මද්යසාරය යරවිාව න් ෙැළකී සටි යුතු බෙ
වෙද්යෙරුන් නිර්වද්ශ කයති.පූ

َ ُ َ ُّ ُ َ ْ َ َ
﴾٩١﴿ فهل أنتم منتهون

“හබ එිතන් ෙැළකි වකොසටින්වන් ද්?” ැිත අල් කුර්ගන් 7:91
විමසාිත.පූ
ස දිවි කසාර යැනීම, මිනිසා් ඝරාක, යෘහසා්ථ ප්රචේඩත්ෙ ,
බයපාළ ශරම රික හරනි , වපොුට වද්පළට හරනි සුට කිම ම්,
ාමන්ටම හරනි සුට කය යැනීම, නුපන් ද්රුෙරට හරනි සුට කිම ම
ක වම් ස ල්ල මද්යසාරය යරවිාවේ අ හපත් ප්රතිවිපරක ෙක
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බෙ සාලකන්ක.පූ එවහත්, ඉසා්ලරමි ගයමික න් සාහ ඉසා්ලරමි
නීති අනුයමක කයක පළරවත් ජීෙත් ෙක අන් ගයමික න්
මද්යසාරය යරවිා
ක වමම වය යව න් පහසුවෙන් ෙැළකී
සටිති.පූ මද්යසාරය යරවිා බලෙත් වය ය ක් කම්, විවශේයව න්
එ වයාරන්ව ය රකක වය ය ක් කම්, මුසා්ලිම් බැතිමතුන්
එ ට එවයහි ෙ ප්රතිශක්ති ලබර සටි යුතු .පූ වමම වය යවේ
විවශේයත්ෙ ෙනුවේ:
 වම වබ ාල් ෙල පුයෙර අවලවි කයක ලී;
 ප්රෙෘත්ති පත්ර, සා යර, ුවෙන් විුටලි සාහ රුපෙරහිි
මගින් ප්රචරය කයක ලී;
 වමම වය ය මිනිසාරව ඕකෑකමින් ෙැලා යන්කර
ලී;
 වය ය පැතිම ම සාාහර බලපත්ර නිකුත් කයක ලැවබ්;
 යජ ට ගද්ර ම් වයක වද්ිත;
 මහර මර්යවේ ද්රු බ මයණ වයක වද්න්වන් ;
 වෙයසාක් වහ විය බීජ ක් වකොමැති ෙ පැතිවර්;
 වකවකකුව වසාෞඛ්ය සා්ෙ ිං විකරශ ට පත් කයිත;
 පවුල් ජීවිා විකරශ කය සාමරජවේ අපයර ෙැඩි වේ.පූ
(වමම ලිතසා්තුෙ ද්කු බ අප්රිකරවේ ඩර්බන් කයයවේ
ඉසා්ලරම් ප්රචරයක ම ය සා්ථරක “හවබ් කුසා තුළ ගිනි“
Fire in your bellies ක කරමව න් ප්රථම ෙයට
ප්රකරශ කළහ)
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يا أيها اَّلِين آمنوا إِنما اْلمر والمي ِس واْلنصاب واْلزَلم رِجس
ذ
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الشيطان أن يوق ِع بينكم العداوة واْلغ
ِِ اء ِِف اْل ْمرِ َوال َمي
ْ ذ
َ ُ َ ُّ ُ َ ْ َ َ َ ذ
َ
َ ُ
﴾٩١﴿ َو َي ُص ذدك ْم عن ذِكرِ اللـهِ َوع ِن الصَلة ِۖ فهل أنتم منتهون
“විශ්ෙරසා කළ අ ෙලුනි! මත්පැන් පරක ද් සූුට වකළි ද්
(ඇද්හීම් පිිසා සු ෙක ලද්) පිළිරුද්, කැට වපයළර නිමිති
බැලිමද් යිතාරන්ව ක්රි රෙන්වයන් පිළිකුල් කයක ලද් ද්ැ .පූ
එවහිතන් වාොප ජ ග්රරහික න් ෙනු පිිසා එිතන් ෙැළවකවු.පූ
මත්පැන් පරකව න්ද්, ද්රුට වකළිව න්ද් හබ අාය විවය
ද්
ද්වේය ද් හටයන්ෙර අල්ලරහ් සහිකිම වමන්ද්, සාලරහ්
කිම වමන්ද් හබ ෙළක්ෙන්කට යිතාරන් අද්හසා් කයන්වන්.පූ
එවසාේ වහිතන් හබ එිතන් ෙැළවකන්කුගද්? (ෙැළවකවු)”
7:90,91

වද්ෙැනි වකොටසා
මද්යසාරය - ස ලු පරප න්ව මෑි වේ
“අවහ වද්වි නි! මිනිසුන් හවුන්ව ඉසා්වමොළ වසාොයර
යන්කර සාතුයර ෙ ාම කවේ ද්රයනිති! එිතන් අපි තිරිසානුන් බෙට
වෙකසා් වීම යැක සාතුු  වී, ප්රීති වඝ යර කයර අපුපුඩි යසාමු.පූ”
(විලි ම් වශේක්සා්පි ර්ව හවාල්වල කරටය 2ෙක වකොටසා,
ද්ර්ශක 3)
වම ට එක ෙ මද්යසාරය කුඩර ප්රමරණ ක් වහ විශරල
ප්රමරණ ක් වහ යරවිා කිම ම ඉසා්ලරම් ාහකම් කයක බෙ අප
ද්කිමු.පූ “විශරල ප්රමරණවේ ඕකෑම මක් උමතු කයන්වන් කම්,
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එිතන් සුළු ප්රමරණ ක්ද් (යරවිා කිම ම) ාහකම් .පූ” නුවෙන්
මුහම්මද් කබි (සාල්) තුමරණන් උපවද්සා් ුටන්හ.පූ වමම හීසා
ජරබිර් (යළි) ද්න්ෙර තිර්මිදි, අබු ද්රවුද් සාහ ඉබ්නු මරජර ෙරර්ාර
කවළ .පූ
වමම එක හදිසා තුළින් ගයමක් ෙශව න් ඉසා්ලරම්හි ස ලු
නීති අඩිංුව අිංය සාම්.ර්ණාරෙ, එහි ද්ක්ෙක විසා්නර්ණ ජීෙක
මරර්ය ක ස ල්ල අපට ද්ැක යා හැක.පූ මුසා්ලිම් බෙට පත්  ත
සාරහිබ් එම් බ්වල්හර් කමැති ජර්මරනු ජරතිකව ක් හුගව
“ෙැඩිව න් ාෙත් විුටරුෙක්” ක වපොවත් පිු  අිංක 199
වමවලසා ලි ර ඇා.පූ “ජරතිවේ කරිතක හපත් වමන් ම එහි
සාද්රචරයරත්මක සාහ ග යරත්මික අිංය ඉසා්ලරම් අය කයිත.පූ
විධිමත් වලසා ක්රි ර කයක සාට මැදිහත් ෙක, අවපු ද්ැනීවම්
ශක්ති හිරි ෙේටෙමින් අපව විලි ලැජ්ජරෙ හර ෙයකිම ුටර්ෙල
කයක වහ අපව අෙවබ
අඳුරු බෙට පත් කයක ඕකෑම
ද්ැ ක් අකර්ථකරරි බෙ ඉසා්ලරම් සාලකිත.පූ සා විකෘති කයක
මද්යසාරය සාහ මත් ්රෙ ෙැනි ස ලු වද් වමහි අඩිංුව .පූ එකම
මද්ය යරේඩ ට විවි අ විවි අයුරින් ප්රතිචරය ද්ක්ෙක බෙ
හඳුකර යත් ඉසා්ලරම්, ඒෙරිතන් කුමක ප්රමරණ කුමක
වකවකකුට සුුටසු ද්ැ ිත නයණ කිම මට කිසවෙකුට ඉඩ ාැබුවේ
කැා.පූ මිනිසුන් බුගාය ක් ාමර පරක කයක මද්යසාරය
ාමන්ට පරලක කළ හැකි බෙ සාක කමුත්, අෙසාරකවේ
හවුන් සීමරෙ ඉක්මෙර ාෙත් විුටරුෙක් පරක කයති.පූ වම් නිසාර
ම් ද්ැ ක් අධික වලසා යරවිා කයක විට සවත් පැහැදිලි යරෙ
විකෘති කයන්වන් කම්, එිතන් සා්ෙල්ප ප්රමරණ ක් වුෙද් හරනි
සුට කයක බෙ පැහැදිලිෙ පෙසාිත.පූ වම් වහේතුවෙන්, මත් ්රෙය.පූ
මද්යසාරය
ක ස ලු වද්ට සාම්.ර්ණ ාහකම ඉසා්ලරම් පකෙර
ඇා.පූ ඒෙර අයුතු වලසා යරවිා කිම ම පිළිබා පමණක් වකොෙ,
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ඒෙරවේ යරවිා පෙර ඉසා්ලරම් ාහකම් කය තිවබක බෙ
සාලකන්ක.පූ
ඇාැම් මද්යසාරය පරකවේ හපාක් තිවබක බෙ කම් සාැබෑ .පූ
මද්යසාරය ඇාැම් අ ට ශක්ති සාහ ගත්ම ව ර්
වයක
දි හැක.පූ ඇාැම් විට ුගද්කලරවේ නිසා්කලිංකෙ සටීමට උපකරය
කයිත.පූ එවමන්ම, සුළු ප්රමරණ යරවිාව න් වකවකකුව
හද්ො සුෙ ට ද් වහේතුෙක් වි හැක.පූ (මිදි තුළ සා්ෙයරවික ෙ
හටයන්කර ෙර්ණ ්රෙය මගින් හද්ොට සුෙ වද්ක ලැවබක
කමුත්, මිදි යුය පැසාෙර යත් මත් පරක නිසාර එම සුෙ
වකොලැවබ්.පූ)
වකවසාේ වොත් අල් කුර්ගක පැහැදිලි ෙ පෙසාක ගකරය ට,
මද්යසාරයව න් සුට ෙක හරනි , එිතන් සුට ෙක ෙරස ට ෙඩර
අධික .පූ වම්ෙර ස ල්ල නිම ක්යණ කිම වමන් පසු මද්යසාරය
එ යරවිා කයන්කරව මිතුවයකු වකොෙ සාතුවයක් බෙට
නියමක කළ හැක.පූ

ْ
َ َ َ َُ َْ
ي َو َمنَاف ُِع ل ذ
ٌ اْلَ ْمر َوال ْ َميْ ِسۖ قُ ْل فِيه َما إثْ ٌم َكب
ِ ِلن
اس
ن
ع
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ يسألونك
َ ُ ُ َ َ َ َ َُ ََْ َ ْذ
ْ َ َُُْ
َ
ُ
َۖون قُل ال ْ َع ْفو
ِإَوثمهما أكب مِن نفعِ ِهماۖ ويسألونك ماذا ينفِق
ِ
َ ُ َ َ َٰ َ ُ َ ِّ ُ ذ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ ذ ُ ْ َ َ َ ذ
﴾٢١٩﴿ ات لعلكم تتفكرون
ِ كذل ِك يب ِِي اللـه لكم اْلي

“(කබිෙය ) සුයරෙ හර සූුටෙ පිළිබා හවුුග නුඹවයන් විමසාති.පූ ඒ
වද්වකහි මහත් පරප හර ජක රට ම් ප්රව ජක ඇති බෙත්,
කමුත් ඒ වද්වකහි ප්රව ජක ට ෙඩර ඒ වද්වකහි පරප අති
මහත් බෙත් පෙසානු.පූ” අල් කුර්ගක 2:219.පූ
මත්පැන් යරවිා , නිය්පරද්ක , ප්රෙරහක සාහ අවලවි කිම ම
ෙැනි ස ලු ක්රි රෙන් සාරපයර ක් ලසා ඉසා්ලරමි නීති
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ාහකම් කයන්වන් මිනිසාරව
හපා සාහ ෙර් ක සාාහර
ඉසා්ලරම් ම වපන්ෙක වහේතුවෙන් .පූ “ස ලු මද්යසාරය
(පරක ), එ පරක කයන්කර, එ සාප න්කර, එ අවලවි
කයන්කර, එ මිල ී යන්කර, එ නිය්පරද්ක කයන්කර, ාමරට
සාරද්ර වද්ක වලසා ඉල්ලීම් කයන්කර, සාහ ලැවබන්කට
සාලසා්ෙන්කර සාහ එ ලබර යන්කර ක ස ලු වද්කරට අල්ලරහ්
ශරප කයිත.පූ” නුවෙන් අල්ලරහ්ව යසුල් (සාල්) තුමරණන්
අෙෙරද් කළහ.පූ මූලර්ර අබු ද්රවුද්.පූ ඇත්ා ෙශව න්ම, මත් පැන්
පරක කිම ම පෙර මහර අපයර ක් වලසා සාැලවකක
වහේතුවෙන්, එම ෙයද් සාාහර වමවලොවේ ශරම රික ද්ඬුෙම නි ම
වකවර්.පූ මයණව න් පසුෙ එ සාාහර ලැවබක ද්ඬුෙම
බයපාළ .පූ
කබි (සාල්) තුමරණන් වමවලසා පැෙසුහ.පූ “සාෑම මද්යසාරය ක් ම
ාහකම් .පූ මද්යසාරය යරවිා කයක අ ට “තිකරත් අල් හඃබල්”
පරක සාාහර වද්නු ලබක බෙ අල්ලරහ් වපොවයොන්ුටෙක් කය
ඇා.පූ“ තිකරත් අල් හඃබල්” නු කුමක් ද් කබි (සාල්) තුමි?
නුවෙන් සාහබරෙරු විමසුහ.පූ එවිට එතුමරණන් “අපර
යාවුෙන්ව
ශම යව න් බැහැය ෙක වද්”
නුවෙන්
එතුමරණන් පිළිතුරු ුටන්හ.පූ මූලර්ර සාහීහ් අල් මුසා්ලිම්.පූ
අෙසාරක ෙශව න් මුසා්ලිම් ෙරුන් අාය වමම ජකප්ර පහා
සාාහන් කාර ෙ වද්සා හවබ් අෙ රක ව ොමු කිම ම සුුටසු බෙ
සාමු.පූ
එක් කරල ක, අ හපත් කරන්ාරෙක් සටි ර .පූ ඇ
හපත්
පිරිමිව කුට ෙැයදි ක්රි රෙක් සාාහර ඇයයුම් කළර .පූ අල්ලරහ්ට
අධික වලසා බි  ත එම පුද්යල ර එම ඇයයුම සාහමුලින්ම
ප්රතික්වයේප කවළේ .පූ හුගවයන් වකවසාේ වහ ාම අෙශයාරෙ
ලබර යන්කට නයණ කළ එම කරන්ාරෙ හුගට විකල්ප ක්රි ර
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තුකක් පැෙසුෙර .පූ ඒෙර ස ල්ල එකිවකකට සාමරක මහත් නීච
ක්රි ර බෙ කම් නිසාැක .පූ මද්යසාරය පරක කිම ම, ාමර සාම
අකරචරයවේ හැසම ම වහ ාම ද්රුෙර ඝරාක කිම ම ක
විකල්ප තුකක් ඇ පැෙසුෙර .පූ හුග වම්ෙරට එක වකොවුවේ
කම්, ාමරෙ දූයණ කළ බෙ හඬ ක ර කෑ යසාක බෙ ඇ
පැෙසුෙර .පූ ාමර පත් ෙ සටික අසීරු ාත්ත්ෙ යැක පම ක්යර
කළ එම මිනිසාර, විකල්ප තුවකන් අෙම පරප වලසා හුග සතු
මද්යසාරය යරවිා ට අෙසාරකවේ එක වි .පූ වකවසාේ වොත්
මද්යසාරය යරවිා කිම වමන් මත් වී සත් විකෘති  ත එම මිනිසාර,
ද්රුෙර ඝරාක කය, එම කරන්ාරෙ සාම අකරචරයවේ
හැසරුවේ .පූ (එකම් පරප න් තුකම එහි ී සුට වි )
කල්පකර කය බලන්ක.පූ මිනිවසාක් ෙශව න් ඉාරමත් පහත්
ාත්ත්ෙ ට හබද් පහසුවෙන් පත් වි හැකි අෙසා්ථරෙ යැක
කල්පකර කය බලන්ක.පූ එකම් සාෑම පරප න් හි මෑි හබ
තුරුලු කය යත්වත් කම් වම්ෙර ස ල්ල සුටවි හැකි .පූ
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