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ඉතිහාසයේ යරේෂ්ඨතම සමාජ 

ආධ්යාත්මික විප්ලවයේ නායකයාණන්ව 

හඳුනා ගනිමු. 

ප්රමාණාත්මක බවක් දැක්විය න ොහැකි අති නරේෂ්ඨ චරිතය, 
අසමසම නපෞරුෂය, අති උත්තරීතර පරමාදර්ශය, නකනසේ  ම් 
සීමිත භාවයක් ඇති අපනේ වදන් වලින් විසත්ර කරන්නන්ද ය  
අභිනයෝගය අවනබෝධ කර ගනිමින් මහා කාරුණික නදවිඳුන්නේ 
මඟ නපන්වීම හා උපකාරය නකනරහි විශ්වාසය ඇතිව නමම 
ලිපිය ආරම්භ කරමි.  
 
නතෝරා ගැනීනම් නිදහස නමන්ම යහ අයහ කම් නදකම උරුම වී 
සටි මිනිසා ව යහමඟ තුළ ස්ථාපිත කිරීනම් අරමුණ ඇතිව 
මිනිසානේ නිර්මාතෘ විසන් මිනිස් ඉතිහාසනේ වරින් වර 
මිනිසුන් අතුරින් නතෝරා ගත් නිනයෝජිතනයකු නවත තම මඟ 
නපන්වීනම් පණිවිඩය පහළ නකොට මිනිසුන්ව යහ මඟට 
ආරාධ ා කිරීනම් කටයුත්ත නිරන්තරව සදුකරමින් තිබිණි. 
නුහ් ඉබ්රාහිම් නේවිේ (දාවුද්) නමොනසස ්(මුසා) නේසුස(්ඊසා) ය  
 ම් නම් අතුරින් කැපී නපන   නදවිඳුන්නේ ධර්ම දුතයන්ය. 
එක් යුගයකට, එක් ජ  සමාජයකට සීමාවූ නමම ධර්ම දුත 
ක්රියාවලිය, නලොව අවසන් ව තුරු පවති  සෑම යුගයකටම 
නමන්ම සෑම මිනිනසකුටම එක නසේ පිළිගත හැකි ආකාරනේ 
පණිවිඩයක අවශය තාව මතුනවමින් තිබිණි. මිහිතලය මත තම 
ජීවිතනේ මුලික හරය අවනබෝධ කර න ොගැනීනමන් මිනිසා 
 න් ත්තාර වී යහමඟ න ොනපන   ඝ  අඳුරක ඔහු මිංමුළා 
වී සටි යුගයක නමම ආනලෝකනේ අරුනණෝදය දැ ට ශත වර්ෂ 
14 කට නපර දි ක මක්කාහ්  ගරනේදී බිහි විය. 
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නමම සුවිනශේෂී දරුවා බිහි නවන් ට මාස කිහිපයකට නපර 
ඔහුනේ පියා වූ අබ්දුල්ලාහ් නමනලොවින් සමු නග  තිබිණි. 
ඔහුනේ සීයා වූ අබ්දුල් මුත්තලීබ් විසන් නමයට නපර අරාබි 
සමාජනේ භාවිතනේ න ොතිබූ ‘මුහම්මද්’ ය   ම නමම 
දරුවාට තබ  ලදී. ‘මුහම්මද්’ යන්න හි සමීපතම සිංහල 
පරිවර්ත ය ‘ප්රශිංසාවට ලක් වූ පුද්ගලයා’ යන් යි. අ ාථ 
කම උපතින්ම උරුම කර නග  බිහි වූ නමම දරුවා රැක බලා 
ගත්නත් එතුමානේ සීයා වූ අබ්දුල් මුත්තලිබ් විසනි. වයස අවුරුදු 
හය ව  විය ආදරණීය මවද නමනලොවින් සමුගත්තාය. 
එතුමානේ අට ව  විනේදී රැක බලා ගත් සීයානේද නමනලොව 
ජීවිතනේ අවසා ය ඇති විය. ඉන් පසු එතුමාව රැක බලා 
ගත්නත් පියානේ සනහෝදරනයකු වූ අබු තාලිබ් විසනි. කිස 
සම්මත අධයාප යක් න ොලැබූ එතුමා එනේර කම හා සුළු 
වයාපාරයන්ට සම්බන්ධ වීම තමානේ ජීවිතනේ චර්යාව බවට 
පත් කර ගත්නත්ය. උපතින්ම  අ ාථකම උරුම කරනග  බිහි 
වී ජීවිතනේ අන් කිසනවකු නබොනහෝ විට අත් න ොවිඳි 
දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දුන් එතුමා වර්තමා  නලෝක 
ජ ගහ නයන් බිලිය  1.8 ක  ැති ම් සෑම හතර 
නදන කුනගන් එක් අනයකුනේ පරමාදර්ශී චරිතය පමණක් 
න ොව අසමසම ආදරයට හා නගෞරවයට පාත්ර වූ උතුම්ම මිනිසා 
බවට පත් වී තිබීම සැබැවින්ම අප සැමනේ විමසුමට ලක් විය 
යුතු කාරණයක් යන්  අපනේ නිහතමානී මතයයි. එතුමානේ 
නමම අද්විතීය නරේෂ්ඨත්වයට නහේතු විමස  ප්රිංශ ජාතික නරේෂ්ඨ 
ඉතිහාසඥනයකුවූ ලාමාර්ටිනි 1854  දී ලියු “History of 
Turkey”   ම් ග්රන්ථනේ (2 කාණ්ඩය 276 – 277 පිටුව) පහත 
සඳහන් අයුරින් කරුණු දක්වා ඇත.  
 
“මිනිස් හැකියාවන් වල නරේෂ්ඨ බව මිනිය හැකි මිනුම් දණ්ඩ 
නලස : 
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1. අරමුනණ් විශාලත්වය  
 
2. ඒ සඳහා ඇති පහසුකම් වල අල්ප බව හා  
 
3. ලද ජයග්රහණයන් හි අති විශිෂ්ටත්වය  
 
ය ාදිය  ම් මුහම්මද් හා ඉතිහාසනේ සසඳන් ට නපොනහොසත් 
විය හැක්නක් කව්රුන්ටද? නලොව සුප්රකට මිනිසුන් තැනුනව් අවි 
ආයුධ, නීතීන් හා අධිරාජයයන් පමණි. මුහම්මද් සලිත කනළේ 
හමුදාවන්, නීතීන්, අධිරාජයයන්, ජ යින් හා කුලපතියන් 
පමණක් න ොනව්. එවකට නලොව තුන න් නකොටසක් වූ මිලිය  
සිංඛ්යාත ජ යින්ද, අල්තාරයන්ද, නදවිවරුන්ද, ආගම්ද, 
අදහස්ද, විශ්වාසයන් හා ආත්මයන්ද මුහම්මද් විසන් නසොලවා 
දම  ලදී. තවද ජයග්රහණනේදී එතුමා නපන් වූ චාම් බව, එකම 
පිවිතුරු අධිෂ්ඨා යක් සඳහා මිස රාජයයන් අත්පත් කර ගැනීම 
මුල් කර න ොගත් එතුමානේ කැපවීම, එතුමානේ නිමක්  ැති 
වන්ද ය, නදවිඳුන් සමග එතුමා කළ අධයාත්මික කථ යන්, 
මරණය හා මරණනයන්ද එතුමා ලද ජය, නම් සයල්ල අපට 
දක්වන්නන් මුළාවක් න ොව සකල මනුෂය වර්ගයාටම නයෝගය 
වූ නීති පද්ධතියක් නගොඩ  ැගීමට එතුමාට සහාය වූ ශක්තියයි. 
එක් අතකින් නදවිඳුන් කව්රුන්දැයි කිය  අතර, කව්රුන් 
නදවිඳුන් න ොවන්නන්ද යන් ත් අපට එතුමා පවසයි. 
දාර්ශනිකයා, කථිකයා, නදවිඳුන්නේ නිනයෝජිතයා, නීති 
සම්පාදකයා, සටන්කාමියා, ප්රතිපත්තීන් නගොඩ ැඟූ පුද්ගලයා, 
තර්කානුකුල සිංකල්පයන් ස්ථාපිත කළ මිනිසා, පිළිම  ැති 
දහමක් ඇති කළ  ායකයා, රාජයයන් විස්සක් හා එක් 
ආධයාත්මික අධිරාජයයක් නගොඩ  ැඟූ නසන්පතියා, එතුමා  ම් 
මුහම්මද් නව්. මිනිස ්හැකියාවන් මිනිය හැකි සයලුම මිනුම් 
උපනයෝගී කිරීනමන් පසු මුහම්මද් ට වඩා නරේෂ්ඨ පුද්ගලනයක් 
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තවත් විසුනව් දැයි අපට න ොබියව ඇසය හැක. මුහම්මද් 
ආගමික ගුරුවරනයක් විය, සමාජ ප්රතිසිංසක්රණය කරන්න ක් 
විය, යහපත් මඟ නපන්වන්න ක් විය, දක්ෂ පාලකනයකු විය. 
එතුමා කුළුපග මිතුනරකු, අග ා සගනයකුද, නහොඳ පිනයකු, 
ආදරවන්ත සැමිනයකු, ය ාදී නමම සයලු චරිත වල අති 
උත්තරීතර සම්මිරණයක් විය. එතුමානේ නමම ගුණාිංග වලින් 
එකක් නහෝ නමතරම් රමණීය නලස පිහිටි එකම 
පුද්ගලනයකුවත් මුළු මිනිස ්ඉතිහාසනේම න ොමැති තරම්ය. 
නමතරම් සුවිශාල ජයක් එතුමාට හිමි කර දුන්නන් එතුමා සතු ව 
තිබු අසීමිත පරාර්ථකාමී බවයි.” 
 
නමය ඉස්ලාමිකනයකු න ොව  ප්රිංශ ජාතික නරේෂ්ඨ 
ඉතිහාසඥනයකු වූ ලාමාර්ටිනි 1854 දී ලියු “History of 
Turkey”   ම් ග්රන්ථනේ  එතුමා පිළිබඳව සඳහන් කර තිබූ 
ආකාරයයි. ශත වර්ෂ 14 කට නපර වූ සදුවීම් අප දැ  ගන්නන් 
ඓතිහාසක නල්ඛ්  මගිනි. නරේෂ්ඨ චරිත වටා අතිශනයෝක්තිය, 
සතයනයන් බැහැරවූ නතොරතුරු නගොනු වීම සාමා යනයන් 
සදුවන් ක් බව අප නබොනහෝ විට දැක ඇති කරුණකි.  මුත් 
මුහම්මද් ධර්ම දුතයා න්නේ ( බිවරයානේ) ජීවිතනේ සයලු 
නතොරතුරු ඉතා නිවැරදිව හා නිසයාකාරව නල්ඛ්  ගත ව තිබීම 
අද දි  අප කරණ නමම සාකච්ඡාව වඩාත් අර්ථ ගැන්වීමට 
නහේතු සාධක වී ඇත.  
 
මුහම්මද්  බිතුමානේ චරිතාපදා ය සකස් කළ කිතුනු ක යා 
නසොයුරියක්ව සටි ප්රසද්ධ නල්ඛිකාවක් වූ කැරන්  
ආම්ස්නරෝන්ේ නම වියනේ (Muhammed – A Prophet for 
our Time) “මුහම්මද් - අපනේ යුගය සඳහා වූ  බි වරනයක්” 
ය  ග්රන්ථනේ ප්රස්තාව ාවට සපයා ඇති නතොරතුරු වලින් 
බිඳක් ඔබනේ අවධා යට ඉදිරිපත් කරන් ට කැමැත්නතමු. 
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“මුහම්මද්  බි තුමානේ ජීවිතය පිළිබඳව ලියු පළමු මුස්ලිම් 
ඉතිහාසඥයින් වන්නන් මුහම්මද් ඉබ්න් ඉෂාක් (ක්රි. ව. 767) 
මුහම්මද් ඉබ්න් උමර් අල් වකීදී (ක්රි. ව. 820) මුහම්මද් ඉබ්න් 
සාද් (ක්රි. ව. 845) සහ අබු ජරීර් අල් තබාරී (ක්රි. ව. 923) ය  
අයය. නමම ඉතිහාසඥයින් තමන්නේ මතකයන් හා හැඟීම් මත 
පමණක් විශ්වාසය න ොතබා සැබෑ නෙතිහාසක 
පු ර්නිර්මාණයක නියැලුණහ. ආරම්භක වකවානුව ට අයත් 
නල්ඛ්  හා වාචික සාක්ෂි එහි මුලාරයන් දක්වා විමසා නිවැරදි 
නලස නසොයා බලා කරුණු අන්තර්ගත කළහ. මුහම්මද් තුමා 
නකනරහි නදවිඳුන්නේ  බි වරයා වශනයන් ඔවුන්නේ සත් තුළ 
අති විශාල නගෞරවයක් තිබුණද, තමන්නේ නල්ඛ්  සහමුලින්ම 
විනව්ච නයන් නතොර වුවක් න ොවීය. ඔවුන්නේ නමම අවිංක 
උත්සාහය නිසා නලොව අනිකුත් ප්රධා  ආගම් කර්තෘ වරුන් 
සම්බන්ධ ව ඇති නතොරතුරු වලට වඩා නිවැරදි නතොරතුරු 
මුහම්මද් තුමා සම්බන්ධනයන් අපි දන්න මු. නමම ආරම්භක 
මුලාරයන් ඕ ෑම අනයකුට මුහම්මද් තුමා පිළිබඳව 
චරිතාපදා යක් ලිවීනම්දී කිසනසේත්ම න ොසලකා හැරිය 
න ොහැක” (14 ව  පිටුව)  
 
කැරන්  ආම්ස්නරෝන්ේ නම විය නමයින් දන්වා සටින්නන් 
නුත නේ මුහම්මද් තුමා සම්බන්ධව ඇති නතොරතුරු ආරම්භක 
කාලනේ සටම නිවැරදිව නල්ඛ්  ගත නකොට සුරක්ෂිතව 
පවති  බවය. කිසනවකුනේ ම ඃකල්පිතයන්ට නමහි 
කිසනසේත්ම ඉඩක් න ොමැති බව ඇය සාක්ෂි දරන්නීය. නමවන් 
තත්වයක් අන කුත් ආගමික  ායකයින් සමබන්ධව න ොමැති 
බවද ඇය අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නීය.  
 
නමවන් තත්වයක් තුළ මුහම්මද් තුමා ඉපදු  යුගනේ එම 
සමාජනේ සව්භාවය පිළිබඳව නතොරතුරු අල්පයක් විමසා බැලීම 
වැදගත් යැයි සතන්න මු. නගෝත්රික සමාජයක්වූ එහි නගෝත්ර 
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අතනර් ඉතා සුළු සදුවීම් ජීවිත රාශියකනේ වි ාශයට නහේතු ව  
වර්ෂ ගණ ාවකට ඇදීය  නගෝත්රික ගැටුම් බවට පත්වීම, 
ගැහැනු දරුවන් පණපිටින් වළලා දැමීම, දුප්පතුන්ව හා 
නගෝත්රයන්ට සම්බන්ධ න ොවුවන්ව අසීමිත නලස 
දුෂ්කරතාවන්ට පත් කිරීම, සුරාව, ලිිංගික අපචාරය, අසීමිත 
ස්ත්රීන් සිංඛ්යාවක් විවාහ කර ගැනීම, වැනි භයා ක සමාජ 
දුරාචාරයන්නගන් පිරුණු එකක් විය.    
 
නමම තත්වය ඉතා තියුණු ආකාරයකින් විස්තර කර  අයුරු 
ප්රසද්ධ ඉතිහාසඥනයකු වු එේවේ ගිබන් (Edward Gibbon)  
විසන් නවළුම් අටකින් ලිය  ලද (Decline and Fall of the 
Roman Empire) එ ම් “නරෝම අධිරාජයනේ වැටීම හා 
වි ාශය” ය  අරුත ඇති ග්රන්ථනයන් උපුටා දක්වන් ට 
කැමැත්නතමු.                                                                                                
                                                                      
“කිසදු මිනිස් ලක්ෂණයන්නගන් න ොයුක්තවු නමම මිනිස ්

තිරිසනුන් හා අනිකුත් සත්ව නලෝකනේ සාමාජිකයින් අතනර් 

පැවතිනේ ඉතාමත් අල්ප නව ස් කමකි. එම යුගනේ ජීවත් වු 

මිනිසා හා තිරිස ා අතනර් කිසදු නව ස් කමක් දැකිය 

න ොහැකි ආකාරනයන් ජිවත් වු නමම මිනිස් පරපුර සැබැවින්ම 

මිනිස් නවස් ගත් තිරිසන් පිරිසක් පමණකි.”  

 
නමවන් වූ මිනිස් සමාජයක් එනලස අතහැර දැමීම නදවිඳුන්නේ 
සැලැස්ම න ොව  බව ඉන් පසු ඇති වූ සදුවීම් වලින් ම ාව 
ඔප්පු නවයි. අල් කුර්ආ ය පහළ වීමට නපර තිබු සමාජ 
යථාර්තයයි ඉහතින් විස්තර කරනු ලැබුනව්. අල් කුර්ආ ය 
පහළ වීනමන් පසු එ ම් මුහම්මද් තුමාව නදවිඳුන්නේ අවසා  
පණිවිඩය මිනිස් වර්ගයා නවත දැන්වීනම් ධර්ම දුතයා  නලස 
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පත් නකොට එමගින් සදු වූ සමාජ විප්ලවය තවත් ඉතා ප්රසද්ධ 
ඉතිහාසඥනයකු වු ස්නකොට්ලන්ත ජාතික නතෝමස් කාලයිල් 
(Thomas Carlyle) විසන් On Heroes, Hero-Worship, and 
The Heroic in History  මින් නපොතක් පළ කරමින් අල් 
කුර්ආ ය පහළ විනමන් පසු ඒ අනුව ජිවත් වු ජ යානේ 
ස්වභාවය විග්රහ කර  නකොටස එම නපොනතන්  උපුටා 
දක්වන් ට කැමැත්නතමු. 
 

 “ඉතා පහත් ම්නල්ච්ඡ තත්වනේ සට මුළු මහත් මිනිස ්
වර්ගයාටම අන්ධකාරනේ සට ආනලෝකයට එ  මඟ එළි 
නපනහළි කළ සහ උසස් දැනුනම් භාරකාරයින් බවට මුහම්මද් 
විසන් නම් ජ යාව පත් කරව  ලදී. නලොව බිහිවු දා සට 
කිසනවකුනේ අවධා යට ලක් න ොවී කාන්තාරනේ තැන් 
තැන්වල තාවකාලිකව ජීවත් නවමින් සටි දුගී එනේර ජ  
සමාජය ඉතා නකටි කාලයක් තුළ නලොව සැමනේ අවධා ය 
දි ාගන් ට සමත් වූ අතර  නලොව නරේෂ්ඨ ජ  සමාජයක් 
නලසත් නගෞරවය ලබන් ටද සුදුසුකම් උරුම කර ගත්නත්ය.”  
 

මිනිස් ඉතිහාසනේ සදු වූ උසස්ම සමාජ විප්ලවය සඳහා මුල් වූ 
නමම නරේෂ්ඨ  ායකයා පිලිබඳ විස්තර නදස අපනේ අවධා ය 
දැන් නයොමු කරමු.  
 
තමා ජීවත් වූ සමාජනේ පැවති සමාජ දුරාචාරයන්, මිනිසානේ 
ජීවිතනේ හරය, ආදී කරුණු පිළිබඳව තම චින්ත ය 
නිරන්තරනයන් නයොමු කරමින් සටි මුහම්මද් තුමා හිරා ගුහානව් 
තනිව වාඩි වී නමන හි කරමින් ධයා ගතව කල් නගවන් ට 
පුරුදු වී සටිනේය.  
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එතුමාණන් අසරණයින්ට පිහිට වීමට උත්සුක වූ තරුණ පිරිස් 
හා බැඳුනු අතර තරුණ අවධිනේ පටන් එතුමා විදහා දැක් වූ 
නරේෂ්ඨ ගුණාිංග නහේතුනවන් එම සමාජය විසන් “අල් අමීන් - 
විශ්වාස වන්තයා” හා “අස් සද්දීක් - සතය වන්තයා” ය  
නගෞරවනීය  ාමයන්නගන් එතුමාණන්ව ඇමතීමට ඉදිරිපත් 
වුහ. එතුමා විස පස් ව  විනේදී කදීජා  ම් ධ වත් වැන්දඹු 
කාන්තාවකනේ නවනළඳ කටයුතු වල නිරත වුණු අතර 
එතුමානේ අවිංකත්වය හා නරේෂ්ඨ ගති ගුණ නකනරහි පැහැදුණු 
ඇය එතුමා හා විවාහ වීමට නයෝජ ා කළාය. ඔවුන් අතර වැඩි 
වයස් පරතරයක් තිබුණද වඩාත් සතුටින් වසර විස පහක පවුල් 
ජීවිතයක් නගවූ ඔවු ට දරුවන් හය නදන ක් සටියහ. 
එතුමාණන් වගකීම් සහිතව ක්රියා කළ කරුණාභරිත 
ස්වාමිනයක් හා පිනයකු වූ අතර එතුමාණන්නේ පවුනල් අයද 
එතුමා නවනුනවන් නබොනහෝ කැප වී සටියහ. ස්නව්ඡානවන්ම 
දිළිඳුකම ප්රිය කළද, තම වගකීම් නිස නලස ඉටු කරමින් සය 
පවුල නහොඳින් රැක බලා ගත්නත්ය. “නුඹලා අතුරින් නරේෂ්ඨ 
පුද්ගලයා වන්නන් තම පවුලට නරේෂ්ඨ වූ පුද්ගලයා” යැයි එතුමා 
ප්රකාශ කනළේය.  
 
මුහම්මද්  බි තුමා (එතුමා නකනරහි නදවිඳුන්නේ සාමය හා 
ආශීර්වාදය අත්නව්වා) නවත තම වයස අවුරුදු හතළිනහේදී ප්රථම 
වරට ජිබ්රීල්  ම් නද්ව දුතයානේ (මලක් වරයානේ) 
මාර්ගනයන් නදවිඳුන්නේ පළමු නද්ව පණිවිඩය පහළ කර  ලදී. 
වසර විස තු ක් මුළුල්නල් පහළ වුණු එම නද්ව පාඨයන් තුළ 
අල්ලාහ් නේ ඒකීය භාවය, නපර සටි ධර්ම දුතයින් හා එම ජ  
සමුහයන් පිළිබඳ විස්තර, ආචාර ධර්ම, නමනලොව හා මතුනලොව 
ජය ගැනීම සඳහා වූ මඟ නපන්වීම්, ජීවිතනේ හා මරණනේ 
අර්ථයන්, ය ාදී කරුණු අඩිංගුය. නමම නද්ව පාඨයන් අල්-
කුර්ආ ය  මින් හැඳින් නව්. නමහි අන්තර්ගතය නදවිඳුන්නේ 
ශුද්ධ වූ වදන් ව  අතර, මුස්ලිම් නමන්ම මුසල්ිම් න ොව  
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විද්වතුන්නේ මතය වන්නන් අතරමැදි කාලනේදී නව ස ්කිරීම්, 
අඩු වැඩි කිරීම් ය ාදියට භාජ ය න ොවී ශත වර්ෂ දාහතරක් 
එනලසම සුරක්ෂිතව ඇති එකම ග්රන්ථය අල්-කුර්ආ ය 
පමණක් බවයි. නමයට ඇති  ප්රධා තම සාක්ෂිය වන්නන් 
මුහම්මද්  බිතුමා (එතුමා නකනරහි නදවිඳුන්නේ සාමය හා 
ආශීර්වාදය අත්නව්වා) නේ ජීවිත කාලය තුළ සකස ්කළ පිටපත් 
අදටත් සුරක්ෂිතව තිබීමයි. මුහම්මද්  බිතුමා (එතුමා නකනරහි 
නදවිඳුන්නේ සාමය හා ආශීර්වාදය අත්නව්වා) නේ අනුමැතිය 
ලද නමන්ම කළ ක්රියාවන් හා වදන් ඇතුළත් “සුන් ා”  මින් 
හැඳින් නව  නදව  මුලාරය අල්-කුර්ආ යට අමතරව 
නව මම එක්රැස් නකොට විද්වතුන්නේ අනුමැතිය සහිතව 
සුරක්ෂිත නකොට ඇත.  
 
ඒක නද්ව වාදය හා සමාජ ප්රතිසිංස්කරණය උනදසා එතුමා කළ 
ඇරයුම මක්කා වාසී කුරරෂ් වරුන්නේ දැඩි විනරෝධයට ලක් වූ 
අතර එතුමානේ නද්ශ යන් පිළි ගත් දුබල, දිළිඳු බහුතරයට 
අනන්ක විධ වද හිිංසාවන්ට මුහුණ පෑමට සදු විය. ඉස්ලාමයට 
එනරහි වූ මක්කාහ් වාසීන්නේ සයලු තාඩ  පීඩ  විඳ දරා 
ගනිමින් නමම  ව ඉස්ලාමීය සමාජය ශීඝ්රනයන් වර්ධ ය 
වන් ට විය. කුරරෂ්  ායකයින් තමන්නේ බලය නයදවීනමන් 
ඉස්ලාමනේ වර්ධ ය වළක්වන් ට න ොහැකි බව අවනබෝධ 
කරනග  මුහම්මද් තුමා සමග සම්මුතියකට එළනඹන් ට 
සාකච්ඡා කළහ. ඔවුන්නේ පළමු නයෝජ ාව වුනේ එක් 
වර්ෂයකට ඔවුන්නේ බහුනද්ව වාදී වන්ද යට සයල්ල සහභාගී 
වියයුතු අතර අන ක් වර්ෂනේ ඉස්ලාමීය පිළිනවත අනුගම ය 
කරමින් සයල්ල කටයුතු කළ යුතු බවය. නමයට පිළිතුරු 
වශනයන් නදවිඳුන් අල් කුර්ආ නේ 109 වැනි පරිච්නේදය පහළ 
කරමින් එය ප්රතික්නෂේප කරන් ට උපනදස් ලබා දුන්නන්ය. 
නමය අසාර්ථක වූ පසු සම්මුතියකට එළඹීම සඳහා කුරරෂ් 
 ායකයින් ඉදිරිපත් කළ නයෝජ ාව වුනේ මුහම්මද් තුමා නමම 
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ප්රචාර මගින් අනප්ක්ෂා කරන්නන් අරාබි වරුන්නේ රජු බවට 
පත් වීමට  ම් එය ඔවුන් කැමැත්නතන් ප්රදා ය කරන් ට 
සුදා මින් සටි  බවය. එනසේත් න ොමැති  ම් ධ ය රැස් කර 
ගැනීම අනප්ක්ෂාව වුනේ  ම් මුළු අරාබි කරනේ සයලු සම්පත් 
එතුමානේ නදපා අභියස නග ත් තබන් ට ඔවුන් කැමැති 
බවය. ඔවුන්නේ මීළඟ නයෝජ ාව වුනේ නමම ප්රචාර මගින් 
අනප්ක්ෂා කරන්නන් අති රූමත් සත්්රීන්නගන් සැදුම් ලත් 
අන්තඃපුරයක් සාදා ගැනීම  ම් සයලු රූමත් සත්්රීන් එම 
අන්තඃපුරයට නග ැවිත් නදන් ට ඔවුහු නපොනරොන්දු වුහ. 
ඔවුන්නේ එකම නකොන්නද්සය වුනේ ඉස්ලාමීය ප්රචාරය වහාම 
 ැවැත්විය යුතු බව පමණි. එ ම් ඉස්ලාමීය ප්රචාරය 
 වත්වන්නන්  ම් මුහම්මද් තුමාට මුළු අරාබි කරනේ රජු 
වීමටත් එහි සයලු සම්පත් වල උරුමක්කාරයා බවට පත් 
වන් ටත් අලිංකාර ස්ත්රීන්නගන් සැදුම් ලත් අන්තඃපුරයක් 
උරුම කර ගන් ටත් මාර්ගය විවෘත ව තිබිණි. එතුමානේ දැඩි 
ස්ථාවරය වුනේ හිරු තම එක් අතකත් සඳු තම අනිත් අනතහිත් 
නග  තැබුවත් ඉස්ලාමීය ප්රචාරය න ො වත්ව  බවය. නම් 
කිසම මඟකින් ඉස්ලාමීය ප්රචාරය  වත්වන් ට න ොහැකි වූ 
බහු නද්ව වාදී කුරරෂ්  ායකයින් ඉස්ලාමිකයින් සම්බන්ධව 
ආර්ථික හා සමාජ සම්බාධක ප වන් ට තීරණය කළහ. 
අවුරුදු තු ක් පමණ නමම සම්බාධක නහේතුනවන් අන්ත 
අසරණ තත්වයට පත් වූ ඉස්ලාමිකයින් දැඩි අධිෂ්ඨා යකින් 
යුක්තව තමා නතෝරා ගත් නිවැරදි මාර්ගනේ සයලු පීඩාවන් හා 
ගැහැට විඳ දරාගනිමින් සටියහ. නමම ක්රියානවන්ද 
ඉස්ලාමිකයින්ව දුර්වල කරන් ට න ොහැකි වූ කුරරෂ් 
 ායකයින් මුහම්මද් තුමාව අවසා නේදී මරා දමන් ට  
තීරණය කළහ. 
 
නමම සදුවීම් අතර තුර තවත් වැදගත් කරුණු කිහිපයක්ද සදු 
විය. එම සමාජනේ ජීවත් වූ උමර් තුමා ඉස්ලාමය වැලඳ 
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ගන් ට නපර කුරරෂ්  ායකයින් අතර ඉතා බලගතු අනයකු 
විය. දි ක් ඉතා තද බල නලස නකෝප වූ උමර් තුමා මුහම්මද් 
තුමාව මරා දමන් ට අවියකුත් අතැති ව මුහම්මද් තුමා සටි  
තැ  නසොයමින් මහමඟ යමින් සටියදී අතර මඟ උමර් තුමානේ 
මිතුනරකු වූ නුඅඉම් බින් අබ්දල්ලාහ් හමු විය. උමර් නේ 
නකෝපාවිෂ්ට වූ මුහුණ දුටු නුඅඉම් බින් අබ්දල්ලාහ ්බියපත් ව 
උමර්තුමානගන් හදිසනේ යන්නන් නකොනහේදැයි විමසු විට ඔහු 
පැවසුනව් අලුත් දහමක් නග ැවිත් කුරරෂ් වරුන්ව නේද කළ 
මුහම්මද් ව අද දි  අනිවාර්යනයන්ම මරා දැමීනම් කටයුත්තට 
ය  බවයි. නුඅඉම් බින් අබ්දල්ලාහ ් එවිට උමර් තුමාට 
පැවැසුනව් මුහම්මද් ව මරා දමන් ට ප්රථම උමර්නේ පවුනල් 
උදවිය ගැ  නසොයා බල  නලසය. තමන්නේ නසොනහොයුරිය 
ඉස්ලාමය වැලඳ ගත් බව දැ  ගත් උමර් තුමා  බි තුමා න්ව 
මරා දැමීනම් අදහස  වතා තම නසොනහොයුරියනේ නිවස බලා 
පිටත් වුනේය. තම නිවනසේ අල් කුර්ආ නේ 20 ව  පරිච්නච්දය 
කියවමින් සටි උමර් තුමානේ නසොයුරිය වූ ෆාතිමා හා මසස් ා වූ 
කබ්බාබ් බින් අර්රාත් ට තම නිවනසේ නදොරට තට්ටු කරමින් 
සටින් ා වූ අනයකුනේ හඬ ඇසීනමන් මස්ස ා නේ තුළ 
සැඟවුණු අතර කුරා නේ නකොටසද සඟවා ගත්හ. නගට ඇතුළු 
වූ උමර් තුමා තම නසොයුරියනගන් ඔවුන් කියවමින් සටිනේ 
කුමක්ද කියා විමසමින් ඇයට තද බල නලස පහර නදන් ට 
විය. නසොයුරියනේ මුහුණින් නල් ගල  බව දුටු උමර් තුමානේ 
නකෝපය නබොනහෝ දුරට සිංසඳී ගිනේය. ඉන් පසු  ැවත ඔවුන් 
කියවමින් සටි දෑ ඉල්ලු විට නසොයුරියනේ පිළිතුර වුනේ ඔබ 
අපිරිසදු තත්වනේ පසු ව  නිසා එය ඔහුනේ අතට දීමට 
න ොහැකි බවයි. පිරිසදු වී ඇවිත් කුරා නේ නකොටස කිය වූ 
උමර් තුමානේ සතුවිලි සහමුලින්ම නව ස් වන් ට විය. නමය 
නකොනහත්ම මනුෂය චින්ත නේ නිර්මාණයක් න ොව  බව 
අවනබෝධ කර ගත් උමර් තුමා තමාව  බිතුමාණන් සටි  
තැ ට නග  ය  නලස ඉල්ලා සටිනේය.  බි තුමා න්ව හමු 
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වූ උමර් තුමා ඉස්ලාමය වැළඳ ගත් අතර තම මුළු ජීවිත 
කාලයම කැප කනල් නදවිඳුන්නේ තෘප්තිය උනදසාය. උමර් 
තුමා ඉස්ලාමය වැලඳ ගැනීමත් සමග ඉස්ලාමිකයින්ට ප්රබල 
ශක්තියක් ඇති විය.  
 
වසර දහතු ක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් මක්කා වැසයන්නේ දැඩි 
තාඩ  පීඩ යන්ට මුහුණ නදමින් කටයුතු කිරීනමන් අ තුරුව 
එතුමාට හා මුස්ලිම් වරුන්ට මදී ා  ගරයට  නදශාන්තරණය 
කිරීමට නදවිඳුන්නේ අනුමැතිය ලැබිණ. මදී ා  ගරය කි.මී. 
450 ක් පමණ දුරකින් පිහිටි අතර පරම්පරා ගණ ාවක් නගෝත්ර 
අතර පැවති ගැටුම් නහේතුනවන් විසරී හා නේද වී ගිය ජ  
නකොටස් ජීවත් වූ ප්රනද්ශයකි. මුහම්මද්  බි තුමා (එතුමා 
නකනරහි නදවිඳුන්නේ සාමය හා ආශීර්වාදය අත්නව්වා) 
ඔවු තර සමගියට මඟ පාදා දුන් අතර ඒ තුළින් සමාජ 
සනහෝදරත්වය නගොඩ  ැඟුනව්ය. මිනිස් ඉතිහාසනේ නල්ඛ්  
ගත පළමු රාජය වයවස්ථාව හා මිනිස ්අයිතිවාසකම් පිළිබඳ ව 
වූ නල්ඛ් ය, එ ම් “මදී ා ප්රඥාප්තිය” සකස් නකොට එමගින් 
එම  ගරනේ ජීවත් වූ යුනදව්, කිතුනු, ඉස්ලාමීය, හා අන කුත් 
ජ නකොටස් වල ආගමික, සිංස්කෘතික, ආර්ථික, නද්ශපාල , 
හා සමාජ අයිතිවාසකම් සුරක්ෂිත කරන් ට වගකීම් භාර 
ගත්නත්ය. එම ජ යා එතුමානේ සෘජු මැදිහත්වීම හා 
 ායකත්වය යටනත් එම වටි ා නීති රීති ක්රියාවට  ැිංවුහ.  
 
“කිසනවක් තමන් ප්රිය කර  නදය තම නසොයුරාටද ප්රිය කර  
තුරු ඔහු සැබෑ විශ්වාස වන්තනයකු න ොනව්” යැයි එතුමාණන් 
පැවසුහ. දහම තම නපෞද්ගලික විශව්ාසය පමණක් න ොව ජීව  
මාර්ගයද කර ගත් එතුමානේ  ායකත්වය යටනත් මදී ා 
 ගරය වැජනඹන් ට විය. සාධාරණත්වය, යුක්තිය, 
මිනිසත්කම නද්ව භක්තිය ඇතුළු සයලුම අිංශ වලින් පරිපුර්ණ 
වූ පරිපාල  ක්රමය සැමටම ආදර්ශයක් විය. එතුමා අසල්වැස 
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රටවල් හා නගෝත්ර සමග විවිධ ගිවිසුම් ඇති කර ගත්නත්ය. 
එතුමා පර්සයානු, ඊජිප්තු, අබිසීනියානු හා නරෝමානු 
පාලකයින්ට තම පණිවිඩය වූ ඒක නද්වත්වය සඳහා කැඳවමින් 
ඉස්ලාමය නවත ඇරයුම් කරමින් ලිපි යැව්නව්ය. ඉතිහාසනේ 
ප්රථම වරට කාන්තාවන්, ළමුන්, අ ාථයින්, වහලුන් හා 
විනද්ශිකයින්ට නිස අයිතිවාසකම් හා ආරක්ෂාව ලැබිණ. 
ජාතිවාදයට විරුද්ධත්වය නපන් වූ එතුමාණන් ධර්මිෂ්ඨ බව 
හැර අරාබි ජාතිකයින්, අරාබි ජාතිකයින් න ොව  අයට වඩා 
උසස් වන්නන්  ැති බවත් පැවසුනව්ය.  
 
ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් පිළිගැනීමත් සමගම  බි තුමාණන්නේ 
 ායකත්වනයන් සදු වූ එක් ප්රධා තම සමාජ නපරැළියක් වුනේ 
පැරණි නගෝත්ර සමාජ ක්රමය සහමුලින්ම වානේ බිඳ වැටී නගොස ්
බිය බැතිමත්කමින්, අවිංකකමින්, හා සනහෝදරත්වනයන් බැඳුනු 
‘උම්මතය’ යනුනවන් හැඳින් නව  ප්රජාවක් බිහි වීමයි. නමම 
ප්රජානවහි පැරණි නගෝත්රිය උස් පහත්කම්, ප්රබල දුබල 
නව ස්කම්, කුලවාදය, වර්ණවාදය, ප්රනද්ශවාදය, ආදී මිනිසා 
දුරස්ථ කළ සයලු සාධක සහමුලින්ම පානහේ ඉවත් නකොට, 
මිනිස්කම, බිය බැතිමත් භාවය, හා සනහෝදරත්වය පද ම් කර 
ගත් උම්මතය  මින් වූ නමම සදාචාර සම්පන්  එක්සත් මිනිස ්
පරපුර ආදර්ශයට ගනිමින් අදත් විශ්ව මුස්ලිම් ප්රජාව දැඩි 
සනහෝදරත්වයකින් බැඳී සටිති. 
 
ගැහැනු දරුවන් ව පණපිටින් වළලා දැමු, එනමන්ම ස්ත්රියව 
ලිිංගික භාණ්ඩයක් නලස සැලකු පුර්ව ඉස්ලාමීය අරාබි 
සමාජය, ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් සමග  බි තුමාණන්නේ 
 ායකත්වනයන් හා මඟ නපන්වීනමන් කාන්තාවට සමාජනේ 
නගෞරවනීය ස්ථා යක් ලබා දුන්නන්ය. ස්ත්රී පුරුෂ නේදනයන් 
නතොරව තමානේ සයලු දරුවන්ට සමා  නලස ආදරය දක්ව  
නලස  බි තුමාණන් උපනදස් දුන්නන්ය. ගැහැනු දරුවන් 
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පණපිටින් වළලා දැමු සමාජය නවත, තමානේ ගැහැනු දරුවන් 
නදනදන කුව ආගමානුකුලව, සදාචාර සම්පන් ව හදා වඩා 
යහ අයුරින් විවාහ කර දුන්නන්  ම් සව්ර්ගනේ භාගයය ලැබීමට 
නමය නහේතු ව  බව නද්ශ ා කනළේය. නද්පළ අයිතිය හා නද්පළ 
ආනව්ණිකව උරුම කර ගැනීනම් අයිතිය ස්ත්රීන්ට ලබා 
දුන්නන්ය. දැනුම ලබා ගැනීම එ ම් අධයාප ය සත්්රී පුරුෂ 
නදපාර්ශවනේම වගකීම බවට පත් කනළේය. බිරියනේ ධ ය 
ඇනේ අනුමැතිනයන් නතොරව පවුනල්  ඩත්තුව සඳහා වියදම් 
කිරීම තහ ම් කනළේය. පවුනල් වගකීම සහමුලින්ම පුරුෂයා 
නවත පවරා ඇයට පරිපුර්ණ ආර්ථික නිදහස සහතික කනළේය. 
ගැහැනු දරුනවකුව ඇනේ කැමැත්ත හා අනුමැතිනයන් නතොරව 
විවාහ කර දීම තහ ම් කනළේය. විවාහය නමන්ම දික්කසාදය 
පිළිබඳවද ඇයට පුර්ණ අයිතිවාසකම් ලබා නද  ලදී. 
පුරුෂාධිපතයය පැවති සමාජනේ, මාතෘත්වයට උපරිම 
නරේෂ්ඨත්වය ලබා දුන්නන්ය. තමාට වඩාත් සමීප 
සම්බන්ධතාවක් පවත්වා ගැනීමට වඩාත්ම සුදුස්සා 
කව්රුන්දැ’යි විමසු විට නතවරක්ම පවසා සටිනේ එයට වඩාත්ම 
සුදුසු තමානේ මව බවය. හතර ව  වතාවට විමසු විටයි 
තමානේ පියා බව පවසා සටිනේ. නමයින් පියානේ වැදගත්කම 
හෑල්ලුවට ලක් කිරීමක් සදු කිරීම අනප්ක්ෂාව න ොව  අතර 
මවනේ වැදගත්කම හා නගෞරවය ඉස්මතු කර නපන්වීම බව අප 
අදහස් කර ගත යුතු වන්නන්ය. නදවිඳුන්නේ තෘප්තිය පියානේ 
තෘප්තිය මත රැඳී ඇතැයි පැහැදිලිවම වරක එතුමාණන් ප්රකාශ 
කර සටිනේය.   
 
කුඩා දරුවන් සම්බන්ධව එතුමාණන් කටයුතු කළ ආකාරය අප 
සැමට ඉතා අලිංකාර පුර්වාදර්ශයක්ව පවතී. දි ක් ගම ක් 
යමින් සටි  බි තුමා න්ට තම සුරතල් කුරුල්ලා මිය යෑම 
නහේතුනවන් දුකට පත් වී සටි දරුනවකු දකින් ට හැකි විය. 
එතුමාණන් තම ගම   වතා නමම දරුවානේ දුක ඉවත් නකොට 
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ඔහු ව සතුටට පත් කිරීමට කාලය මිඩිංගු කරමින් කටයුතු 
කනළේය. වැඩිහිටියන්ට නගෞරව න ොකරන් ාත් කුඩා දරුවන්ට 
ආදරය න ොකරන් ාත් තමන්නේ පිළිනවතට සම්බන්ධ 
න ොවූවන් බව එතුමාණන් ප්රකාශ කර සටිනේය. නමයට නපර 
සඳහන් කළාක් නමන් තමන්නේ සයලු දරුවන්ට කිසම 
නව ස්කමකින් නතොරව සමනසේ ආදරය කර  නලස 
නදමව්පියන්ට උපනදස් දුන්නන්ය.  
 
වහල් නවළඳාම, වහල් නමනහය ධ වත් හා ප්රභූ පැළැන්තිය 
බුක්ති විඳි සමාජ වරප්රසාදයක් නලස සැලකු යුගයක වහලුන් 
නිදහස් කිරීම සඳහා ඉසල්ාමය අනුගම ය කළ පිළිනවත 
සැමනේ ප්රශිංසාවට ලක් වුවකි. ඇමරිකානව් නපන්සල්නව්නියා 
විශ්ව විදයාලනේ ඉතිහාසය හා ආගමික අධයය  අිංශනේ 
සහායක මහාචාර්ය යජොනතන් යරොයකොප් මහතා පවස  
අන්දමට සමාජ වුහනේ වයාකුලත්වයක් ඇති න ොනකොට 
සමහර පාපයන්ට ප්රතිකර්මයක් නලස නමන්ම දා මය මුදල් 
වහලුන් නිදහස් කිරීමට නයදවීම පිළිබඳව ඇති ඉස්ලාමීය 
ඉගැන්වීම සැබැවින්ම අද්විතීය එකක් බවය. වහල් කමින් 
නිදහස් වූ බිලාල් ඉබ්නු රබාහ් තුමාව ඉස්ලාමීය සමාජනේ 
ඉතාම උසස් අනයකු නලස නගෞරව ලැබීමටද ආගමික නමන්ම 
රාජය පාල  කටයුතු වල උසස් වගකීම් දරන් ටද නතෝරා 
ගන් ා ලදී. වරක් අබුමසුේ අල් බද්රි  ැමැත්නතක් තමානේ 
වහලාට නිර්දය නලස පහර නද වා දුටු  බිතුමාණන් ‘නමම 
වහලා නකනරහි ඔබ සතු බලය හා හැකියාවට වඩා නදවිඳුන්ට 
ඔබ නකනරහි බලය හා හැකියාව ඇති බව’ පවසා සටිනේය. 
අබුමසුේ අල් බද්රි  බි තුමාණන්නේ නමම වදන් ඇසු විගසම 
නදවිඳුන්නේ තෘප්තිය උනදසා නමම වහලාව නිදහස් කර  බව 
පවසා සටිනේය.  
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මිනිස ්අයිතිවාසකම් සුරැනක  අයුරු සයලු කටයුතු සදුකළ යුතු 
බව ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම්  බි තුමාණන් විසන් ඉදිරිපත් කර  
ලදී. නමහිදී අල් කුර්ආ නේ වැකි කිහිපයක් සයලු නද ානේම 
අවධා ය පිණිස ඉදිරිපත් කිරීම මනේ වගකීම බව 
සලකන්න මි. 
 
“යනමක් තව අනයකුව ඝාත ය කිරීමට නහෝ මිහිතලය මත 
දුෂ්ටකම් පැතිර වීමට දඬුවම් වශනයන් හැර මිනිනසක්ව 
(නිකරුනණ්) මරා දැමීම මුළු මහත් මිනිස් වර්ගයාම මරා 
දැමීමට සමා  වන්නන්ය. එනලස යනමක් මිනිස ් ජීවිතයක් 
නබ්රා ගනී ද ඔහු මිනිස් වර්ගයාම නබ්රාගත්තා හා සමා ය” 
(අල්-කුර්ආන් 5:32) 
 
“(විශ්වාසවන්තයිනි,) ඔබ නීතිගරුක ව  නලස ද නහොඳ 
ක රයිාවන් කර  නලසද ඥාතීන්ට උපකාර කර  නලස ද 
අල්ලාහ් සැබැවින්ම ඔබට නියම කරන්නන්ය. අවමා යට ලක් 
ව  ක රියාවන්, පාපයන්, අපරාධයන් ආදී දැය (ඔබ නකනරහි) 
ඔහු තහ ම් කරන්නන්ය. (නම් දැය) ඔබ මතක තබා ගත යුතු 
යැයි ඔහු(අල්ලාහ්) ඔබට යහ අවවාද නදන්නන්ය.” (අල්-
කුර්ආන් 16:90) 
 
“(විශ්වාසවන්තයිනි,) නීතිය අකුරටම පිළිපැදීනමහි අල්ලාහ් 
නවනුනවන් ඔබ සාක්ෂි දරවු. මිනිසුන්නගන් එක් නකොටසක් 
නකනරහි (ඔබ තුළ ඇති) ද්නව්ශය (ඔවුන්ට) අපරාධයක් කිරීමට 
ඔබව නපොළඹවා න ොගනිවු. (නකොපමණ නක්රෝධයන් තිබුණ ද) 
ඔබ නීතියම ක රියාත්මක කරවු. එය බියබැතිමත්භාවයට ඉතා 
සමීප වන්නන්ය. (කුම  අවස්ථාවක දී වුවද) ඔබ අල්ලාහ්ටම 
බියවවු. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්ඔබ කර  දෑ නහොඳින් දන්නන්ය.” 
(අල්-කුර්ආන් 5:8) 
 



 

19 

 බි තුමාණන් මිනිස් අයිතිවාසකම් නමන්ම අන කුත් 

සතුන්නේ හා පරිසරය සුරැකීනම් වගකීම පිළිබඳවද මනුෂය 

වර්ගයාව දැනුවත් කනළේය. සත්ව වර්ගයා තම පැවැත්ම සඳහා 

පමණක් මිහිතලය හා එහි පරිසරය සීමිත අයුරින් ප්රනයෝජ යට 

ගන් ා අතර මිනිසානේ තත්වය නමයට හාත්පසන්ම නව ස ්වූ 

එකක් බව අප සැනවොම නහොඳින් දන් ා සතයයකි. මිහිතලය හා 

එහි අඩිංගු සයලු දෑ මිනිසානේ ප්රනයෝජ ය සඳහා නිර්මාණය 

කර ඇති බවද එහි පාලකයා හා භාරකාරයා නලස ද ඔහු ක්රියා 

කර  බවද නමයින් ඉතා පැහැදිලිව නපන න් ට ඇති 

සතයයකි. නමම සුවිනශේෂී හැකියාව මිනිසාට න ොලැබී තිබු ා 

 ම් මිහිතලය මත සදුවී හා සදුනවමින් පවති  අදහාගත 

න ොහැකි නව ස්වීම් දකින් ට අපට අවස්ථාව න ොලැබී 

යන් ට ඉඩ තිබුණි. අල් කුරා ය නමම අදහස ඉතා අලිංකාර 

නලස පැහැදිලි කර තිනබ  අයුරු බලමු. 

  

“ඔහුමය (අල්ලාහ්මය) ඔබව මිහිතලය මත (පරපුනරන් 

පරපුරට) උරුමක්කාරයින් බවට පත් නකරුනව්.” (අල් කුර්ආන් 

35:39) 

  

නමයින් පැහැදිලි වන්නන් පරිසරය හා එහි අඩිංගු සයලු දෑ 
මිනිසානේ ප්රනයෝජ ය සඳහා උපනයෝගී කර ගැනීමට හැකියාව 
හා අයිතිය ඔහුට ලැබී තිනබ  බවය.  මුත් නමම අයිතිය හා 
නිදහස පිළිබඳව වැරදි මතයක් සත් හි දරා නග  පරිසර 
වි ාශයකට තුඩු නද  කිසම ආකාරනේ කිසම ක්රියාවකට 
ඉස්ලාමය අනුමැතිය දී න ොමැති බව අවධාරණනයන් පැවසය 
යුතුව ඇත්නත්ය. 
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“මිනිසුන්නේ දෑත් වලින් උපයා ගත් (සදු කළ) නදයින් 
මිහිතලනේ හා සාගරනේ දුෂණය (කලහකම්) දෘශයමා වී ඇත. 
ඔවුන් ආපසු හැරී (යහ මඟට) එනු පිණිස (අල්ලාහ්) ඔවු ට 
ඔවුන්නේ ක්රියාවන්නගන් නකොටසක් භුක්ති විඳින් ට ඉඩ හරිනු 
ඇත” (අල් කුර්ආන් 30:4) 
 
“අප මිහිතලය වයාප්ත කර එහි න ොනසල්ව  හා ස්ථාවර කඳු 
ස්ථාපිත කනළමු. තවද (එහි) සයලු දැය නිස ප්රමාණයන්නගන් 
හට ගැන්වුනයමු” (අල් කුර්ආන් 15:19)   
 
“ගසක් සටු වීනමන් නහෝ බීජ අස්වැද්දීනමන් එහි ෙලය 
කුරුල්ලන්, සතුන් නහෝ මිනිසුන් අනුභව කරන්නන්  ම් එය 
ඔහුට දන් දීනම් යහ විපාක නග  නදන් ක් වන්නන්ය ( බි 
වදන් - ග්රන්ථය බුහාරි) 
 
“කිසනවකුට අයත්  ැති ඉඩමක් යනමක් වගා කනරන්නන්ද, 
ඔහුට එම ඉඩමට අයිතිය කියා පෑමට උරුමකම් ඇත්නතක් 
වන්නන්ය” ( බි වදන් - ග්රන්ථය බුහාරි) 
 
එක තැ  රැඳුනු ජලය මත හා මිනිසුන්ට නසවණ ලබා නද  
ගස් යට මුත්රා කිරීනමන් වළකි  නලස එතුමාණන් උපනදස් 
දුන්නන්ය. 
 
වනයෝවෘධනයක් ගසක් සටුවා එයින් ෙල බුක්ති විඳින් ට 
නම්නලොනව්දී න ොහැකි වුවද, එම ගසන් බුක්ති විඳින් න් 
නහේතුනවන් ඔහුට මරණින් පසුත් කුසල් ලැනබ  බව 
එතුමාණන් ප්රකාශ කර සටිනේය.  
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නමවන් ඉගැන්වීම් රාශියක් ඇති අතර නම් සයල්නලන් 
අනප්ක්ෂා කරන්නන් මිනිසා පරිසරය සුරැකීනම් වගකීම දරන් ා 
බවත්, එය නිස නලස කළම ාකරණය නකොට මතු පරපුරට 
සුරක්ෂිත කර දීනම් වගකීමද ඔහු නවත පැවරී ඇති බවත්ය.  
 
සත්ව ප්රජාව පිළිබඳවද  බි තුමාණන්නේ හා අල් කුර්ආ නේ 
ඉගැන්වීම් විමසා බැලීම නමම අවස්ථානව්දී වැදගත් යැයි සතමි.  
  

“සයලු සත්වයින් නදවිඳුන්නේ නිර්මාණයන්ය. නදවිඳුන්නේ 
නිර්මාණයන්ට යනමක් කාරුණික වන්නන්ද ඔහු නකනරහි 
නදවිඳුන්නේ කරුණාව ඇත්නත්ය.” (මිෂ්කාත් අල් මසාබිහ් - 
3:1392) 
 
සයලු සත්වයින් නකනරහිම කරුණානවන් කටයුතු කිරීම 
ඉස්ලාමනේ වැදගත්ම ඉගැන්වීමක් වන්නන්ය. නම් පිළිබඳව 
බුහාරි හා මුස්ලිම් හදීස් ග්රන්ථයන්හි සඳහන් මුහම්මද්  බි 
තුමාණන්නේ (එතුමා නකනරහි නදවිඳුන්නේ ආශිර්වාදය හා 
සාමය අත්නව්ව) ප්රකාශයක් විමසා බලමු. 
  
“නමයට නපර ජීවත් වූ  බි වරනයක්ව කුහුඹිනයකු දෂ්ට 
කිරීනමන් ඇති වූ නකෝපය නහේතුනවන් සයලු කුහුඹි තුඹස ්
පුලුස්සා වි ාශ කරන් ට එම  බි වරයා උපනදස් දීම නිසා 
නදවිඳුන්නේ දැඩි නකෝපයට ඔහු පත් වුණි. ‘එක් කුහුඹිනයකු 
ඔබව දෂ්ට කිරීම නහේතුනවන් මට තුති පුදමින් සටිය මහා කුහුඹි 
සමුහයක්ම වි ාශ කරන් ට ඔබ ඉදිරිපත්ව ඇතැ’යි නදවිඳුන් 
නකෝපනයන් පැවසු බවද දන්වා සටිනේය”. (බුහාරි - 
3072)             
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ඉහත කරුණු වලින් පැහැදිලි වන්නන් සත්වයින් ඇතුළු 
පරිසරනේ පාල ය හා ප්රනයෝජ ය මිනිසාට හිමි වී තිබුණද එය 
ඔහු විසන් යුක්තිය හා සාධාරණය මත පද ම් වූ නදවිඳුන්නේ 
ඉගැන්වීම් අනුව ඉටු කළ යුතු බවය. ඉස්ලාමනේ සත්ව 
කරුණාව පිළිබඳව ඇති ඉගැන්වීම් සයල්ල විස්තර කරන් ට 
නමම ලිපිනේ ඉඩකඩ ප්රමාණවත් න ොව  නිසා ඒ පිළිබඳව 
තවත් කරුණු කිහිපයක් පමණක් ඉදිරිපත් කරන් ට අනප්ක්ෂා 
කරන්න මු.  
 
සතුන් සම්බන්ධව හිිංස ය, කෘරත්වය හා දැඩිභාවයකින් 
යුක්තව කටයුතු කිරීම ඉසල්ාමය සම්පුර්ණනයන්ම තහ ම් 
නකොට ඇත. අශ්වයින්නේ නක්ශරය නහෝ වලිගය කැපීම, 
සතුන්නේ මුහුණට පහර දීම, සතුන්ව ඉතා දැඩි නව්ද ාවකට 
පත්කරමින් කරන් ා වූ හිංවඩු ගැසීම, අශ්වයින්නේ පිට මත 
නිකරුනන් සෑදලය බැඳ තැබීම, සතුන්ට දරන් ට බැරි තරම් 
බර පැටවීම, සතුන්ට යහ අයුරින් ආහාර, ජලය හා අවශය 
නපෝෂණය ලබා න ොදීම, සතුන්නගන් ප්රමාණයට වඩා වැඩ 
ගැනීම, කුරුලු කුඩු වලින් පැටවුන් අරගැනීම, මවනගන් 
පැටවුන් ඈත් කිරීනම් ක්රියාවන්, සතුන්ට ප්රමාණවත් න ොව  
කුඩු වල උන්ව තැබීම, කිරි නදමින් ඉන් ා සතුන් ආහාරය 
සඳහා කැපීම වැනි කරුණු සම්බන්ධව  බි තුමාණන් ඉතා දැඩි 
නලස අවවාද නකොට ඇත. සතුන්ට කරන් ා වූ හිිංස යන් දුටු 
විට එතුමාණන් එම සතුන්නේ අයිතිකරුවන් හමු වී “සතුන්ට 
යහ අයුරින් සලකන් . උන්ට කරන් ා වූ හිිංස යන් පිළිබඳව 
නදවිඳුන්නේ දඬුවමට බියවන් ” යැයි උපනදස ්දී ඇති බව සහිහ ්
මුස්ලිම් හදීස් ග්රන්ථනයහි ඉතා පැහැලිදිව සඳහන් නකොට ඇත. 
සතුන් නයොදවා භාණ්ඩ ප්රවාහ ය කිරීනම්දී හා අනිකුත් වැඩ 
ගැනීනම්දී උන්ට හිිංස යක් ව  නලස පහර න ොනද  නලසද 
අවවාද නකොට ඇත. සත්ව නපොර හා සතුන්ව ඉලක්කයන් නලස 
තබා ක්රීඩාවක් නලසන් විදීමද නවඩි තැබීමද තහ ම් නකොට 
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ඇත. සතුන්ට උපත් පාල  ක්රියාවලියක් නලසන් කරන් ා වූ 
කර ඇඹීමද ඉස්ලාමය තහ ම් කර ඇත. 
  

සතුන්ට කරුණාව දැක්වීනම් යහ ආනිසිංසද ඉසල්ාමීය 
ඉගැන්වීම් තුළ විශාල වශනයන් අපට දක් ට හැකිය. එක් 
උදාහරණයක් නදස අපනේ අවධා ය නයොමු කරමු. 
 
“පිපාසනයන් පීඩිතව මිය යන් ට ආසන් ව සටි බල්නලකු 
සම්බන්ධව එක් පව්කාර කාන්තාවක් සානුකම්පිත හැඟීනමන් 
යුක්තව ළිඳකට බැස තම පාවහනන් දිය පුරවා නග ැවිත් එම 
බල්ලානේ පිපාසය සිංසඳුවීනම් පි  නහේතුනවන් ඇනේ සයලු 
පාපයන්ට නදවිඳුන් පාප ක්ෂමාව ලබා දුන් බව  බිතුමාණන් 
පවසා ඇත.” (බුහාරි හදීස් ග්රන්ථය 3208) 
  

එනලසම සතුන්ට කරන් ා වූ හිිංස යන්ට දුන් ා වූ දඬුවම් 
පිළිබඳවද ඉස්ලාමය උගන්වා ඇත්නත් අප සැමට එවැනි 
කටයුතු වලින් වැළකී ජීවත් වීම සඳහා වූ අවවාදයක් නලසනි. 
 
“කාන්තාවක් පුනසකුව කුඩුවක වසා තබා ආහාර ලබා න ොදී 
හා කුඩුනවන් පිටත නගොස ්ආහාර නසොයා ගන් ට ද ඉඩ න ොදී 
කුසගින්නන් මියයන් ට ඉඩහැරීම නහේතුනවන් එම කාන්තාවට 
නිරයට යන් ට සදු වූ බව  බිතුමාණන් වනරක පවසා 
සටිනේය” (බුහාරි 4:54:535). 
 
 
ඉහත අල් කුර්ආන් වැකි හා  බි වදන් අපට මතක් කර 
නදන්නන් පරිසරය මිනිසානේ භාරකාරත්වනේ පවතින් ක් ව  
නහයින් ඔහු එහි යහ පැවැත්මට වගකීම් දැරිය යුතු බවය. 
අවාස ාවට, මිනිසානේ දෑත් විසන් සදුකරන් ා වූ න ොම ා 
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ක්රියා මගින් මිහිතලනේ හා සාගරනේ න ොසන්සුන්තාවන් ඇති 
වී තිනබ  බවද අපට මතක් කර නදන්නන්ය. මිහිතලය 
උණුසුම්වීම හා නද්ශගුණික නව ස්වීම් අද අප අත් විඳින්නන් 
නමම වැරදි ක්රියාකාරකම් නිසා බව අමුතුනවන් කිව යුතු 
න ොනව්. 
 
එක් පරම්පරාවක් තුළ සය ජීවිත කාලනේදීම එතුමාණන් 
සාර්ථක නලස එම විශ්වාසය නගොඩ  ගමින් අරාබිකරනේ 
ජ ාතාවට යහපත් සිංස්කෘතියකට මග නපන්වූනේය. වඩාත් 
නිහතමානී ජීවිතයක් නගවූ එතුමාණන්, මා නදවිඳුන්නේ 
නසේවකනයකි, මා එක් ගුරුවරනයක් පමණි, යැයි පැවසුහ. 
රමණ, තාපස, බ්රහ්මචාරී හා අ ගාරික ජීවිතයක් අනුගම ය 
කිරීනමන් තම අනුගාමිකයින් ව වැළක්වීය. නද්ව 
සවිඤාණකත්වනයන් යුත් යහකමින් පිරුණු ගිහි ජීවිතයකට 
ඔවුන්ව දිරිගැන්වීය. එතුමාණන්නේ ඉගැන්වීම් වලින් බිඳක් 
විමසා බලමු. 

 බි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් නමනසේ පැවසුහ: “තමා හරි වුවද 

එය නවනුනවන් කලහකම් කර ගැනීනමන් වැළකී සටි  

පුද්ගලයාට ස්වර්ගය අවට නිවසක් ලබා නද  බවටද, 

විහිළුවකට නහෝ නබොරුවක් න ොකිය  පුද්ගලයාට ස්වර්ගය 

මැද නිවසක් ලබා නද  බවටද, තම චරිතය යහපත්ව තබා 

ගන් ා පුද්ගලයාට ස්වර්ගනේ ඉහළම නකොටනසේ නිවසක් ලබා 

නද  බවටද මම සහතික වන්න මි.” (සු ාන් අබු දාවුද්)    

 
 බි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් නමනසේ පැවසුහ: “(තමන්ට කරනු 

ලබ  උපකාරයන් නවනුනවන්) මිනිසුන්ට ස්තුති කිරීමට පසුබට 
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වන් ා අල්ලාහ්ටද ස්තුති වන්ත වීමට පසුබට වන්න කි” (අහමද් 

සහ අත්තිර්මිදී)     

 බි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් නමනසේ පැවසුහ: “පහත සඳහන් 
ගුණාිංග හතර ඔබට තිනබ්  ම් ඔබට නලොනවහි කිසවිනටකත් 

අලාභයක් ඇති න ොවන්නන්ය. ඔබනේ භාරකාරත්වනේ තබ  

ලද දෑ රැකගැනීම, කථානවහි සතයවාදී වීම, අලිංකාර වූ හා 

යහපත් හැසරීම, ආහාර අනුභවනයහි මධයස්ථභාවය එම 

ගුණාිංගයි” (අහමද් සහ බයිහාකි)    

 බි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් නමනසේ පැවසුහ: “කරුණු පහක් 

හට ගන් ට නපර කරුණු පහකින් ප්රනයෝජ  ලබා ගන් . 

මහලු විය ඇති වන් ට නපර තරුණ විනයන් ප්රනයෝජ  ලබා 

ගන් . නරෝගී වීමට නපර ශරීර සුවනයන් ප්රනයෝජ  ලබා 

ගන් . දිළිඳු බව ඇති වන් ට නපර ඔබනේ ධ නයන් 

ප්රනයෝජ  ලබා ගන් . කාර්ය බහුල වන් ට නපර විනව්ක 

කාලනයන් ප්රනයෝජ  ලබා ගන් . මරණයට නපර ජීවිතනයන් 

ප්රනයෝජ  ලබා ගන් ”.    

 බි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් නමනසේ පැවසුහ: “(මරණින් මතු) 

අවසා  විනිශ්චය දි නයහි අල්ලාහ් අස  ප්රශ්  පහකට 

පිළිතුරු නද  නතක් අල්ලාහ්නේ කිසම ගැත්නතකුට (මනුෂය 

වර්ගයාට) තමා සටි තැනින් පය ඔසවන් ට හැකි වන්නන් 

 ැත. ඔහුනේ ආයු කාලය, ඔහු එය නකනසේ ගත කනළේද? 

ඔහුනේ දැනුම, එයින් නකතරම් තම ජීවිතනේ ක්රියාකාරකම් 

බවට පත් කර ගත්නත්ද? ඔහුනේ ධ ය, එය තමා නකනලස 
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උපයා ගත්නත්ද? එය නකනලස වියදම් කනළේද? ඔහුනේ ශරීර 

සුවය, එය නකනලස තමා ප්රනයෝජ යට ගත්නත්ද? (ය ාදිය 

එම ප්රශ්  5 නව්) (මුස්ලිම්)  

 බි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු) තුමාණන් නමනසේ පැවසූහඃ 

“යහපත් කීකරු දරුනවකු ඔහුනේ නදමව්පියන් නදස 

කාරුණිකව බල  සෑම විටම පිළි ගනු ලැබූ හේ- වන්ද යකට 

ලැනබ  කුසලට සමා  කුසලක් අල්ලාහ ් ඔහුට 

පිරි මන්නන්ය”. (මුස්ලිම්) 

 

 බි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු) තුමා න් නමනසේ පැවසූහඃ 

“ඉතාමත්ම අිංගසම්පූර්ණ විශ්වාසකයා කවුරුන්දයත් ඔහුනේ 

ගතිගුණ යහපත් වූ තැ ැත්තාය. ඔබනගන් විශිෂ්ටතම 

පුද්ගලයා කවුරුන්ද යත් සය බිරිය සමග කාරුණිකව 

හැසනරන් ාය.” (අත් තිර්මිදි)  

 

 බි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු) තුමා න් නමනසේ පැවසූහඃ “තවත් 

නකන කුට යහක්රියාවක් කිරීමට උ න්දූ කරවන් ාටද එම 

ක්රියාව කරන් ාට සමා  යහ විපාක ලැනබනු ඇත”. (මුස්ලිම්) 

 

 බි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු) තුමාණන්නේ භාර්යාවක් වූ ආයිෂා 

තුමිය නමනසේ පැවසූවායඃ “ බි තුමාණන්නේ පාවහන් තමන්ම 

අලුත්වැඩියා කර ගන්නන්ය. එතුමන්නේ ඇඳූම් තමන්ම මසා 

ගන්නන්ය. නිවනසේ වැඩද අන් සැනවොම කරන් ාක් නමන් 

එතුමන්ද කරන්නන්ය.  එතුමන් හැසරුනණ් සාමා ය නකන කු 
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නමනි. තමන්නේ ඉරුණු ඇඳූම් එතුමන්ම මසා ගන් ා අතර 

එළුවන්නගන් කිරි නදවීමද එතුමන්ම කරමින් නිවනසේ සයලුම 

වැඩ වල එතුමන්ද නිරත වන්නන්ය.”  (අත්තිර්මිදි) 

 

ආයිෂා තුමිය නමනසේ පැවසූවායඃ “ බිතුමන්නේ දියණිය 

ෆාතිමා තුමිය නිවසට පැමිනණ  විට  බි තුමන් හුන් අසුනින් 

 ැගිට සට ඇය සප පිළිනග  ඇයට අසු ක් පිරි මනු ඇත. 

 බිතුමන් මරණාසන් ව ඔත්පළ වී සටි විට ෆාතිමා තුමිය 

පැමිණි විට  බිතුමන් ඇය පිළිනග  සප ගත්නත්ය”.  (අල් 

බුහාරි සහ මුස්ලිම්) 

 

“මිනිනසකු පැමිණ ‘ඕ අල්ලාහ්නේ දුතයානණනි, මනේ 

නදමව්පියන් මරණයට පත් ව මනගන් නවන් වී ගිය පසු ඔවුන් 

නවනුනවන් මට කළ හැකි කිසවක් තිනබ්දැ’ යි  බි 

තුමා න්නගන් ඇසුනව්ය. එයට පිළිතුරු දූන්  බි මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු) තුමාණන් නමනසේ පැවසූහඃ එනසේය ඔබට කළ 

හැකි කරුණු හතරක් ඇත. ඔවුන් නවනුනවන් ප්රාර්ථ ා කිරීම. 

ඔවුන්ට පාපක්ෂමාව ලබා නද  නමන් අල්ලාහ්නගන් අයැද 

සටීම. ජීවතුන් අතර සටි විට ඔවුන් විසන් කර  ලද 

නපොනරොන්දූ ඉටු කිරීම. ඔවුන්නේ මිතුරන් හට නගෞරවාදරය 

දැක්වීම. තමන්නේ ඥාතීන් සමග සම්බන්ධතාවන් පවත්වා 

නග  යාම. ඔවුන් න ොමැති  ම් ඔබට ඥාතීන් යැයි කිසනවකු 

සටිනු න ොමැත.”    (අල් බුහාරි) 
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“අබ්දූල්ලාහ් ඉබ්නු හාරිත් නමනසේ දන්වා සටියිඃ  බි මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු) තුමාණන් තරම් නිතර ස හ මුසු මුහුණින් සටි 

තවත් නකන කුව මා දැක  ැත.” (අත්තිර්මිදී) 

 

“ බි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු) තුමාණන් නමනසේ පැවසූහඃ 

වියදම් කිරීනමහි චාම් බවක් අනුගම ය කිරීම දිවි නපවනතන් 

අඩකි.” (බයිහකී) 

 

“ බි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු) තුමාණන් නමනසේ පැවසූහඃ 
උඩඟුකමින් ණය බරින් සහ විංචාව ය ාදිනයන් නතොරව 
මරණයට පත් වන්න ක් නිශ්චය වශනයන්ම ස්වර්ගයට 
ඇතුල්වනු ඇත”.  (අද් දාරිමීල ඉබ්නු මාජා සහ අත් තිර්මිදි)   
 
එතුමානේ චරිතනේ නරේෂ්ඨත්වය පිළිබඳව අල් කුර්ආ ය මගින් 
නදවිඳුන් පවස  කරුණුද ඔබනවත ඉදිරිපත් කරන් ට 
කැමැත්නතමු.  
 
“සැබවින්ම, (මුහම්මද්  බිවරය) ඔබ නරේෂ්ඨ වූ යහ 
චර්යාවන්නගන් යුක්තව සටින්නන්ය” (අල් කුර්ආන් 68 : 04) 
 
 
අසල්වැසයන් සම්බන්ධව එතුමාණන් ක්රියාකළ ආකාරය අප 
සැනවොම ආදර්ශයට ගත යුතු පිළිනවතක් ව පවතී.  බි 
තුමාණන්නේ අසල් වැසනයකු වූ යුනදව් ජාතිකනයක් 
එතුමාණන් සම්බන්ධව කාරුණිකව කටයුතු න ොකළ අනයකුව 
සටිනේය.  මුත් දි ක ඔහු අසනීපනයන් සටි  බව දැ  ගත් 
 බිතුමාණන් නමම යුනදව් ජාතිකයානේ සුව දුක් විචාර ට 
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ඔහුනේ නිවසට පැමිණීනමන් පසු  බි තුමාණන් පිළිබඳව තිබු 
වැරදි ආකල්පය සහමුලින්ම නව ස් කර ගත්නත්ය. දි පතාම 
එතුමාණන්නේ ගමන් මනගහි රැක සටිමින් එතුමාණන්නේ හිස 
මතට කුණු විස කිරීම පුරුද්දක් කර ගත් යුනදව් කාන්තාවක් 
සටියාය. නමම ක්රියාව පිළිබඳව එතුමාණන් කිසම 
නකෝපවීමකින් නතොරව ඉවසීනමන් යුක්තව දරා ගනිමින් 
කටයුතු කනළේය. දි ක් එතුමාණන්නේ හිස මතට නියමිත 
ස්ථා නේදී කුණු න ොවැටුණු නිසා නමයට නහේතුව කුමක්ද 
කියා තම මිතුරන්නගන් විමසු විට එම යුනදව් කාන්තාව නරෝගී 
වී සටි  බව දැ  ගත් විගස ඇයනේ සුව දුක් විමසන් ට  බි 
තුමාණන් වහාම පිටත් ව ගිනේය. තම නිවසට පැමිණි 
අසාමා ය අමුත්තා දුටු විගස එම කාන්තාව කඳුළු සලමින් 
නමවන් නරේෂ්ඨ මිනිනසකුටද තමා හිරිහැර කනළේ කියා පවසමින් 
දැඩි නව්ද ාවට පත් වුවාය.  
 
තමන්ට සතුරුකම් කළ අය සමගද එතුමාණන් ඉතාමත්ම 
කාරුණික අයුරින් කටයුතු කනළේය. දි ක් නමයට නපර දැක 
න ොමැති වනයෝවෘද්ධ කාන්තාවක් ඇයට ඔසවන් ට න ොහැකි 
තරම් වූ බඩු නපොට්ටනියක් සමග නකෝපනයන් අනයකුට බැණ 
වදිමින් සටි ා දුටු  බි තුමාණන් ඇය නකනරහි ඇති කරගත් 
කාරුණිකත්වය නහේතුනවන් ඇයනේ බඩු නපොට්ටනිය ඇයට 
යෑමට ඇති තැ ට නග  නගොස් දීමට ඉදිරිපත් වුනව්ය. නමනසේ 
යමින් සටි  විටයි  බි තුමාණන්ට අවනබෝධ වුනේ ඇය බැණ 
වදිමින් සටිනේ නව  කිසනවකුට න ොව තමන්ට බව. ගම  
අවසා නේදී  බි තුමාණන්ට ස්තුති කළ කාන්තාව පුනත් නුඹ 
කව්රුන්දැයි මට තවම කිව්නව්  ැතැයි පැවසු විට එතුමාණන් 
මුහම්මද් බව පැවසු විගසම නමම කාන්තාව දැඩි දුකකට පත් වී 
එක් එක් ඇයනේ කීම් අසා න ොදැනුවත්කම තුළ නමවන් උතුම් 
නකන කුටද තමන් බැණ වදිමින් පැමිණිනේ යැයි පවසමින් 
තම ගම   වතා ආපසු එන් ට තීරණය කළාය. තමන් 
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පැමිණ ඇත්නත් යහකම පරිපුර්ණත්වයට පත් කිරීමට බවද 
වනරක එතුමාණන් පවසා සටිනේය. 
 
එතුමාණන්නේ යහ ගුණයන් හා යහ චර්යාවන් පිළිබඳව නිමක් 
න ොමැතිව දීර්ඝ වශනයන් කරුණු ඉදිරිපත්  කරන් ට කරුණු 
තිබුණද ලිපිනේ සීමාවන් ගැ  සැලකිල්ලට නග  එතුමාණන් 
පිළිබඳව විනව්ච ය කරන් න්නේ ප්රධා  මාතෘකාවක් බවට 
පත් වී ඇති ජිහාද් පිළිබඳව අදහස් නකටිනයන් ඉදිරිපත් කිරීම 
වඩාත් සුදුසුයි යැයි සනත්. 
 
ජිහාද් පිළිබඳ මතය මුස්ලිම් හා මුසල්ිම් න ොව  ක්නෂේත්රයන්හි 
නමන්ම ජාතයන්තර මාධය තුළින් ද නිරන්තර සාකච්ඡාවට හා 
විග රහයට ලක් වූ මාතෘකාවකි. විවාදාත්මක නමන්ම මතනේදයට 
ලක් වූ විෂයයක් නලස ද නමය සැලනක්.  මුත් නිවැරදි හා 
පිළිගැනීමට ලක් වූ මූලාශ රයන් උපනයෝගි කර නග  විමසීමක් 
කිරීනම් දී එහි සැබෑ නතොරතුරු ඉතා පහසුව හා සරලව 
අවනබෝධ කර ගැනීමට හැකි නව් යැයි විශ්වාස කරන්න මු. 
 
‘ජිහාද්’ ය  අරාබි වච නේ මුල් පද අක්ෂර වන්නන් ජ-හ-ද 
යන් ය. ප රයත් ය, වෑයම, ආයාසය, උත්සාහය ය  
පදයන්නගන් නමහි අර්ථය එක්තරා ප රමාණයකට හුවා දැක්විය 
හැකිය. ඉස්ලාමීය නකෝණනයන් ‘ජිහාද්’ යනු හුනදක් ප රයත් ය 
ය  අර්ථය පමණක් නග  නදන් ක් න ොනව්. එය යහ විපාක 
අනප්ක්ෂානවන් නදවිඳුන්නේ තෘප්තිය උනදසා කරන් ා වූ 
 ැමදුමක් ද වන්නන්ය. තවත් අතකින් පීඩාකාරී, හිිංසාකාරී හා 
දුෂ්කරත්වය මැද දහනම් නියමයන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීම ද 
ජිහාදය නලස විග රහ කළ හැක. ජිහාදනේ අනු ප රනේද කිහිපයක් 
ඉස්ලාමීය විද්වතුන් විසන් විස්තර නකොට ඇතත් බහුතරනේ 
මතය අනුව එහි ප රනේද තු ක් ඇති බව පිළිනග  ඇත. 
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1. රචතසකනයන් කරන් ා වූ ජිහාදය (චිත්ත පාරිශුද්ධිය 
උනදසා අකුසලයට  ැඹුරු වූ හැඟීම් සමඟ කරන් ා වූ 
රචතසක අරගලය.) 
 
2. ශරීරය හා වස්තුව උපනයෝගි කරනග  කරන් ා වූ ජිහායද. 
(සාමය හා යුක්තිය ස්ථාපිත කිරීම වැනි යහ අරමුණකින් 
කරන් ා වූ සට කට සහභාගි වීම, තම ශරීරය නවනහසා 
අල්ලාහ්නේ තෘප්තිය නවනුනවන් කටයුතු කිරීම, තම වස්තුව 
අල්ලාහ්නේ මනඟහි යහ විපාක අනප්ක්ෂානවන් වියදම් කිරීම.) 
 
3. දිව උපනයෝගි කරනග  කරන් ාවූ ජිහාදය. (සතයය අන් 
අයට පැහැදිලි කරදීමට හා යහමඟට ජ යාව ආරාධ ා 
කරන් ට කරන් ා වූ පැහැදිලි කිරීම් ආදිය.) 
 
මුහම්මද්  බි තුමා (එතුමා නකනරහි අල්ලාහ්නේ සාමය හා 
ආශිර්වාදය අත්නව්වා) විවිධ අවස්ථාවන්හි දී නරේෂ්ඨ ජිහාදය 
කුමක් ද කියා පැහැදිලි නකොට ඇත. වනරක නරේෂ්ඨ ජිහාදය තම 
රචතසකනේ මතු ව  අකුසලයට  ැඹුරු වූ හැඟීම් සමඟ 
රචතසක අරගලයක නයදීම බව පවසා ඇත. තවත් වනරක 
අසාධාරණ දුෂ්ට පාලකනයකු ඉදිරිනේ නිර්භයව සතයය ප රකාශ 
කර සටීම නරේෂ්ඨ ජිහාදය බව පවසා ඇත. ඉසල්ාමනේ 
නිර්නද්ශිත අනිවාර්යය (රදනිකව කරන් ා වූ පස්නව්ල 
සලාතය වැනි) කටයුතු සම්බන්ධව අඛ්ණ්ඩව හා සැලකිලිමත් 
භාවනයන් යුතුව කටයුතු කිරීම නරේෂ්ඨ ජිහාදය නලස දක්වා 
ඇත. නදමව්පියන්ට උවැටැන් කිරීම ද ජිහාදයක් බව තවත් 
වනරක අදහස් පළ කර ඇත. හේ  ැමදුම (විනශේෂනයන් ස්ත රීන් 
සම්බන්ධව) ජිහාදයක් නලස දක්වා ඇත. නමම නතොරතුරු 
උපුටා ගත්නත් පහත සඳහන් හදීස් ග රන්ථයන්නගනි. හදීස ්
යනුනවන් දැක්නවන්නන් මුහම්මද් තුමානේ (එතුමාට 
අල්ලාහ්නේ සාමය හා ආශිර්වාදය අත්නව්වා) ප රකාශිත නමන්ම 
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එතුමානේ ක රියා හා අනුමත කළ දෑටය. ඉහත  බි වදන් හි 
මූලාශ රයන් වන්නන් සහීහුල් බුහාරි: 1423, අබූ දාවූද්: 3781, 
තබරානි: 20821 යන් ය.  
 
අල්-කුර්ආ ය උපනයෝගි කරනග  ජිහාදනේ නයනද  නලස 
පහත සඳහන් වැකිනයන් නදවිඳුන් උපනදස් නදන්නන්ය.  
 
“එබැවින් ( බිවරය) නුඹ නමම ප රතික්නෂේප කරන් න්ට 
අව ත න ොවවු. තවද එය (අල්-කුර්ආ ය) උපනයෝගි 
කරනග  ප රයත් යන්නගන් (ජිහාද්) නරේෂ්ඨ ප රයත් යක ඔවුන් 
සමඟ නයනදවු.” (අල්-කුර්ආන් 25:52) 
 
ඉහත  බි වදන් හා අල්-කුර්ආන් වැකිය තුළින් ජිහාද් ය  
සිංකල්පනේ මූලික අදහස අවනබෝධ කර ගැනීමට හැකිනව් යැයි 
සතන්න මු. අවාස ාවට මාධය විසන් ජිහාද් ය  වච යට 
සමා ාර්ථ පදයන් නලස ශුද්ධ යුද්ධය, දහම් යුද්ධය ය ාදිය 
උපනයෝගි කර නග  ඇත. ශුද්ධ යුද්ධය යන්  අරාබි බසන් 
දැක්නවන්නන් ‘හර්බ් මුකද්දසා’ යනුනවනි. නමය හදීස ්
ග රන්ථයන්හි නහෝ අල්-කුර්ආ නේ නහෝ දක් ට ඇති පදයක් 
න ොනව්.  
 
තමන්නේ ජීවිත, දහම, වස්තුව හා නගෞරවය ය ාදියට 
තර්ජ යක් එල්ල කරමින් යම් කණ්ඩායමක් සට ට එන්නන් ද 
ඔවුන් සමඟ සටන් වැදීමද ජිහාදයක් නලස දැක්විය හැක. 
නමවන් තත්ත්වයකදී සට ට පිවිසීම නලොව සයලූ රටවල් 
අනුමත කරන් ා වූ ක රියා මාර්ගයකි. නම් සම්බන්ධව අල්-
කුර්ආ නේ සඳහන් වැකි එහි සන්දර්භනයන් බැහැරව අර්ථ 
දක්වා විකෘත වූ මතයක් නගොඩ  ගන් ට විශාල ප රයත් යක් 
ජාතයන්තරව දක් ට ඇත. ඉස්ලාමය අසපතින් වයාප්ත කර  
ලද්දක් බවත් ඉස්ලාමීය රාජයයක් තුළ මුස්ලිම් න ොව  
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ජ යානේ මූලික අයිතිවාසකම් කඩ කරමින් අසාධාරණ නලස 
කටයුතු කිරීමට එම දහනම් අනුමැතියක් ඇති බවත් දක්වන් ට 
නමයින් වෑයම් නකොට ඇත. නමම මතයන් හි මිථයාව ඉතා 
නහොඳින් නහළිදරව් කරමින් ආගමික බහුත්වය හා නිදහස 
නකොනතක් දුරට ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අනුමත කර ඇත්නත් ද 
යන්  සැමනගන් විමසුම පිණිස ඉදිරිපත් කරන් ට අදහස ්
කර   අල්-කුර්ආන් වාකයයන්නගන් පැහැදිලි වනු ඇතැයි 
විශ්වාස කරන්න මු. 
 
“දහම සම්බන්ධව බලකිරීමක් න ොමැත. අයහ මඟින් යහ මඟ 
පැහැදිලිව ඇත.” (අල්-කුර්ආන් 2: 256) 
 
“නුඹනේ පරමාධිපති අභිමත කනළේ  ම් මිහිතලය මත සටි  
සයල්ලන්ම විශ්වාසවන්තයින් වන් ට ඉඩ තිබිණ. එබැවින් 
මිනිසුන් (සයල්ල) විශ්වාසවන්තයින් ව  නලස නුඹ (මුහම්මද් 
 බිවරයාණනි,) ඔවුන්ට බල කරන්න හි ද?”  (අල්-කුර්ආන් 
10:99) 
 
“( බිවරය,) නුඹ නමනසේ පවසවු. ‘මනුෂයයිනි, සැබැවින්ම 
නුඹනේ පරමාධිපතිනගන් වූ සතයය (අල්-කුර්ආ ය) ඔබ නවත 
පැමිණ ඇත. එබැවින් කවනරකු (එය අනුගම ය කර) යහමඟ 
(නතෝරා) ගන්නන් ද එහි යහ ඔහුටමය. යනමක් න ොමඟ 
(නතෝරා) ගන්නන් ද එහි අයහ ඔහුටමය. තවද මම ඔබව 
(බලකර) පාල ය කිරීමට බලයක් ඇත්නතකු න ොවන්න මි.” 
(අල්-කුර්ආන් 10:108) 
 
“සතයය නුඹනේ පරමාධිපතිනගන් යැයි ( බිවරය,) පවසවු. 
එනහයින් කැමති අනයකු විශ්වාස කරත්වා, කැමැති අනයකු 
ප රතික්නෂේප කරත්වා” (අල්-කුර්ආන් 18:29) 
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ප රචණ්ඩත්වයට හා සමාජ අසාධාරණයට එනරහිව ඉස්ලාමිය 
අරගලය යුද වාදයක් න ොව  බව “ඔවුන් සමාදා ය නවත 
 ැඹුරු වන්නන්  ම් නුඹ ද ඒ නදසට  ැඹුරු වවු. අල්ලාහ ්
නකනරහිම විශ්වාසය තබවු. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්සර්ව ශ රාවකය 
සර්ව ඥානීය.” (අල්-කුර්ආන් 8:61) ය  
අල්-කුර්ආන් වැකිනයන් ඉතාමත්ම නිරවුල්ව පැහැදිලි 
වන්නන්ය. මුළු මහත් මනුෂය වර්ගයාටම සාමනයන් ජීවත් විය 
හැකි යුද මුක්ත නලොවක් ඉස්ලාමය අනප්ක්ෂා කරයි. 
 
සතුරන් සමාදා ය නවත  ැඹුරු වන්නන්  ම් එවිට 
මුස්ලිම්වරුන් ද ශක්තිමත්ව හා බලනයන් පසු වුවද සමාදා ය 
නවත  ැඹුරු විය යුතු බව නමම වැකිය පැහැදිලි කරයි. 
යුද්දයකදී අනුගම ය කළ යුතු චර්යාවන් පිළිබඳව ඉස්ලාමය 
ඉතා පැහැදිලිව කරුණු ඉදිරිපත් නකොට ඇත. නමය හදීස ්
මූලාශ රයන් රාශියකින් උපුටා ගත් කරුණු නහයින් එහි 
සිංක්ෂිප්ත අදහස් ඉදිරිපත් කරන් ට අදහස් කරන්න මු.  
 
1. කිසනවකුව ගින්න න් පුලුස්සා මරා දැමීම නහෝ ගින්න න් 
වද හිිංසාවට පත් කිරීම සම්පූර්ණනයන්ම තහ ම්ය. 
2. සටන් කිරීමට න ොහැකි නහෝ සටන් කළ හැකි ආබාධිත 
සතුරු නසොල්දාදුවන්ට පහර න ොදිය යුතුය.  
3. යුද සරකරුවන් මරා න ොදැමිය යුතුය. 
4. බැඳ තබා ඇති නහෝ රඳවා තබා ඇති කිසනවකුව මරා 
න ොදැමිය යුතුය.  
5. ජ ාවාසයන්ට පහර දීම, මිංනකොල්ල කෑම, නද්පළ හානි සදු 
කිරීම, සපුරා තහ ම්ය. තමන් සමඟ සට ට එන් න් සමඟ 
පමණක් සටන් කළ යුතුය. 
6. තමන් යටතට පත් වූ රටක වැසයන්නගන් එහි වටි ාකම 
න ොනගවා කිසවක් ලබා න ොගත යුතුය.  
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7. මෘත නද්හයන්ට අපහාස ව  අයුරින් කටයුතු කිරීම නහෝ  
අිංගනච්ද යන් කිරීම සපුරා තහ ම්ය. 
8. සතුරු මෘත නද්හ ඔවුන්නේ කඳවුරට භාරදිය යුතුය.  
9. එළැඹ ඇති කිසම ගිවිසුමක් කඩ න ොකළ යුතුය. 
10. මහලු අය, නරෝගීන්, සත් රීන්, දරුවන් ආදීන් ආරක්ෂා ව  
අයුරින් කටයුතු කළ යුතුය. 
11. අන් ආගමික ස්ථා  හා පූජක පක්ෂයට කිසම හානියක් සදු 
න ොකළ යුතුය. 
 
මුස්ලිම් න ොවන් න් සමග  බිතුමාණන් ඔවුන්නේ ආගමික, 
සමාජයීය හා ආර්ථික අයිතිවාසකම් සුරැනක  පරිදි 
නිරන්තරනයන් කටයුතු නකොට ඇත.  ේරාන් ප්රනද්ශනයන් 
පැමිණි කිතුනු ආගමික නිනයෝජිතයින්ට මදී ානව් තමන්නේ 
මස්ජිදනේ  වාතැන් පහසුකම් සලසා දී ඔවුන් නේ සයලු 
අවශයතාවන් සපයා දී ඔවුන් සමග දි  කිහිපයක 
සාකච්ඡාවකට සහභාගි වුනේය. අවසා නේදී ඔවුන් සමග 
එළඹුණු සම්මුතියට අනුව ඔවුන්නේ දහම පිළිබඳ නිදහස 
සුරක්ෂිත කරමින් ඔවුන්නේ ආගමික ස්ථා  හා පුජකයින් හට 
කිසම ආකාරයක හානියක් ඇති න ොව  පරිදි කටයුතු 
කරන් ට ගිවිසුමකටද එළැඹුනණ්ය. මදී ා  ගරයට 
මක්කාහ්නව් සට නදශාන්තරණය කළ විගස එහි ජීවත් වූ 
මුස්ලිම් යුනදව් කිතුනු හා බහු නද්ව වාදීන් ආදී සයල්ලන්නේ 
ආගමික හා සමාජයීය අයිතිවාසකම් සුරැනක  පරිදි 
ඉතිහාසනේ නල්ඛ් ගත පළමු වයවස්ථාව එ ම් මදී ා 
ප්රඥාප්තිය සකස් නකොට එය ක්රියාත්මක කනළේය. 
  
එතුමා රාජය  ායකයින් ට යැවූ ලිපි වලින් එකක් පිළිබඳව ඇති 
වූ තත්වයක් ගැ  මා සඳහන් න ොකළා  ම් එය මානේ වගකීම 
පැහැර හැරීමක් නලස සලකන් ට සදුව  නහයින් ඒ පිළිබඳව 
නකටි විස්තරයක් ඔබ ඉදිරිනේ තබන් ට අදහස් කරමි. නරෝම 
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අධිරාජයනේ පාලකනයකු වූ නහරක්ලියස් නවතද  බිතුමාණන් 
ලිපියක් යවා තිබුනණ්ය. නම් පිළිබඳව තතු දැ  ගැනීම පිණිස 
අරාබිකරනයන් පැමිණ සටි නවනළඳුන්නගන් පිරිසකට රාජ 
සභානව් නපනී සටි  නලසට දන්වා යව  ලදී. නමම පණිවිඩය 
අනුව රාජ සභානව් නපනී සටීමට සදු වුනේ  බිතුමාණන්නේ 
පරම සතුනරකු නලස සටි මක්කානව් කුරයිෂ් වරුන්නේ ප්රධා  
නපනළේ  ායකනයකු වූ අබු සුෆියාන්ට සහ ඔහුනේ පිරිසටය. 
නමම  නදබස නහරක්ලියස් සමග  බිතුමාණන්  පිළිබඳව එම 
යුගනේ සටි  බි තුමාණන්නේ ප්රධා  නපනළේ  ායකනයකු 
විසන් කර  ලද්දක් නිසා සතුරන් පවා එතුමාණන් පිළිබඳව 
දැරූ මතය අවනබෝධ කර ගැනීමට පහසු නව්වි යැ’යි 
සතන්න මු. අබු සුෆය්ාන් පසු කාලී ව ඉස්ලාමය වැලඳ ගත් 
අතර පසුව  බි තුමාණන්නේ මිතුනරකු හා ඥාතිනයකු වූ ඉබ්න් 
අබ්බාස් තුමා මගින් වාර්තා වූ නතොරතුරුයි නමහිදී ඉදිරිනේ ඔබ 
තබන් ට බලානපොනරොත්තු වන්නන්.  
 
අබු සුෆ්යාන් පවස  අන්දමට නහරක්ලියක් විසන් අපව කැඳවා 
නුඹලා අතුරින් කවනරකුටද නදවිඳුන්නේ ධර්ම දුතයා යැයි කියා 
ගන් ා පුද්ගලයාට වඩාත් සමීප ඥාතිත්වයක් ඇත්නත් යැ’යි 
විමසු විට මා  ඉදිරිපත් වී මටයි ඔහු සමීප ඥාතිත්වයක් 
ඇත්නත්යැ’යි පැවැසුනවමි. එවිට මට මුල් අසු ක් ලබා දී මනේ 
පිරිසට මා පිටිපසන් වාඩිනවන් ට සලස්ව  ලදී. ඉන් පසු 
නහරක්ලියක් අපව අමතා නදවිඳුන්නේ ධර්ම දුතයා යැයි 
කියාගන් ා පුද්ගලයාට සමීපතම ඥාතියා යැයි කියන් ානගන් 
ඔහු ගැ  නතොරතුරු විමසන් ට බලානපොනරොත්තු නව වා. ඔහු 
අසතයය නතොරතුරු සැපයුවනහොත් වහාම ඔහුට පිටිපසන් වාඩිවී 
සටි  සහායකයින් මට ඒ බව දන්වා සටිය යුතු යැයි ප්රකාශ 
කනළේය. නහරක්ලියක්නේ ප්රශ්  වලට පිළිතුරු නදමින්, 
මුහම්මද් මක්කානව් විංශවත් පවුලකින් පැවැත එන්න ක්, 
ඔහුනේ පවුනල් කිසනවක් නපර නහෝ දැ ට රජ වරනයකු නලස 
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කටයුතු නකොට න ොමැත, ඔහුනේ අනුගාමිකයින් සමාජනේ 
දුර්වල පිරිසක්,  මුත් අනුගාමිකයින්නේ සිංඛ්යාව දින න් දි  
ශීඝ්රනයන් වැඩි නවමින් පවතී, ඔහු කිස දින ක අසතය ප්රකාශ 
නකොට න ොමැත, කිසනවකුව පවාදීද න ොමැත, අප අතර ගැටුම් 
ඇති වී ඇති අතර ජය මාරුනවන් මාරුවට නදපාර්ශවයටම ලැබී 
ඇත යනුනවන් පවසා සටිනේය. අබු සුෆ්යාන් තව දුරටත් 
කරුණු දක්වමින් කියා සටිනේ ඔහු අපට සතයය එකම 
නදවිඳුන්ට  ැමදුම් කර  නලසද නදවිඳුන්ට සමා යන් 
තැබීනමන් වැළකී සටින් ටද උපනදස් නදයි. සලාතය ඉටු 
කර  නලසත් අවිංකකම හා සතයවාදීකම අනුගම ය කර  
නලසත් ඥාති සබඳතාවන් අඛ්ණ්ඩව පවත්වා නග  ය  
නලසත් ඔහු අපට උපනදස් නදයි යනුනවන් පවසා සටිනේය. 
 
නමය ඇසීනමන් පසු නහරක්ලියස් නදවිඳුන්නේ ධර්ම දුතයන් 
නපර සෑම විටම පත් කරනු ලැබුනේ විංශවත් පවුල් වලින්ය, 
ඔහුනේ පවුනල් කිසනවකු රජ වරනයකු නලස කටයුතු කර 
න ොමැති නහයින්  ැති වී ගිය රජකම  ැවත ලබා ගැනීම 
පිණිස කරන් ා වූ වයාජ වයායාමයක් නලස නමය නකොනහත්ම 
සැලකිය න ොහැක, ඔහු කිසවිනටක ජ යාට අසතයය ප්රකාශ 
න ොකරන්න ක් නිසා ඔහු නදවිඳුන් පිළිබඳව අසතයය ප්රකාශ 
කිරීමට කිසනසේත්ම හැකියාව ඇත්නතක් විය න ොහැක, දහම 
අත හැර යන් න් කිසනවක් පිළිබඳව වාර්තා න ොවීමත් නමම 
සතයය ස ාථ කර  තවත් සාධකයක් බවට පත් වී ඇත 
යනුනවන් පවසා සටිනේය. නදවිඳුන්ට සමා යන් කිසනවක් 
න ොතබා සතයය එකම නදවිඳුන්ට  ැමදුම් කිරීමට දිරි ගැන්වීම, 
කිසම පාවා දීමක් න ොකිරීම, සලාතය ඉටු කිරීම, අවිංක වීමට 
උපනදස් දීම, පරිපුර්ණ සදාචාර සම්පන්  ජීවිතය, බහුනද්ව 
 ැමදුනමන් වැළනක  නලස ඉල්ලා සටීම ය ාදිය ඔහු සතයය 
වශනයන්ම නදවිඳුන්නේ ධර්ම  දුතනයකු වශනයන් පිළිගැනීමට 
ඇති න ොබිඳිය හැකි සාධකයන්ය යැ’යි ද පවසා සටිනේය. ඉන් 
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පසුව නහරක්ලියස් විසන්  බි තුමාණන්නේ ලිපිය කියවන් ට 
අණ කළ අතර ලිපිය කියවා අවසන් ව වාත් සමග රාජ 
සභානව් පුජකයින් විසන් විශාල න ොසන්සුන්තාවක් ඇති කළ 
නිසා අපට පිටත් ව  නලස දන්වා රාජ සභානව් නදොරටු වස  
ලදී. රාජ සභානවන් පිට නවමින් අබු සුෆියාන් ඔහුනේ  
සහායකයින්ට පවසා සටිනේ මුහම්මද් ට රජවරු පවා නගෞරව 
කර  අතර ඔහුට බිය ව  බවය. ඔහුනේ සනත්ද ඔහු සතයය 
වශනයන්ම නදවිඳුන්නේ ධර්ම දුතනයකු විය හැකිය ය  මතය 
මතු නවමින් තිබිණි බව ද පවසා සටිනේය. නමය පරම 
සතුනරකුව සටි අවධිනේ අබු සුෆ්යාන් හා නහරක්ලියස්  ම් 
පාලකයා අතර සදු වූ නදබනසේ සාරාිංශයයි. නමම සදුවීම තමා 
ජීවත් ව සටි යුගනේ සතුරාට පවා තමා නබොරුකාරනයකු 
 ැති ම් සමාජය න ොමග යවන්න කු බව පැවැසීමට 
න ොහැකි ව  අයුරින් එතුමානේ සයලු කටයුතු සැකසී තිබුණු 
බවට ඇති ප්රබල සාක්ෂියකි. 
 
එතුමා පිළිබඳව නලොව මුස්ලිම් න ොව  විද්වතුන්,  ායකයින්, 
ඉතිහාසඥයින්, රාජය පාලකයින්, ප්රශිංසාත්මක අදහස ්පළකර 
තිබුණද එයින් එක් වැදගත් ප්රකාශ යක්  උපුටා දක්වන් ට 
අදහස් කරන්න මි. අප සයලු නද ානේම නගෞරවයට පාත්ර වූ 
මහාත්මා ගාන්ධි තුමා  බි තුමාණන් පිළිබඳව දක්වා තිබු 
අදහස් නදසට අපනේ අවධා ය නයොමු කරමු.  
මහාත්මා ගාන්ධි තුමා මුහම්මද් තුමානේ චරිතය පිළිබඳව 
“Young India” සඟරාවට අදහස් දක්වමින්: 
“අද නලොව සටි  දස ලක්ෂ සිංඛ්යාත හදවත් වල රැඳී සටි ා 
නරේෂ්ඨතම පුද්ගලයා පිළිබඳව දැ  ගැනීමට මට අවශය විය. 
එය කියව  විට ඉස්ලාම් දහම බහුතරයක් මනුෂය හදවත් වල 
විනශේෂ තැ ක් ගැනීමට නහේතු වුනේ අසපත න ොව  බව 
වැටහුණි. එයට නහේතු වුනේ  බි වරයානේ චාම් ජීවිත රටාවයි. 
තමන් ගැ  කිසවිනටක න ොතක   පරාර්ථකාමී ගුණාිංගයයි. 



 

39 

එතුමානේ නපොනරොන්දු වලට එතුමා දැක් වූ වැදගත් කමයි. 
එතුමානේ සගයින්ට හා අනුගාමිකයින්ට එතුමා දැක් වූ 
කැපවීමයි. එතුමානේ න ොබියව  සුළු ස්ථිර බව, නදවිඳුන් 
නකනරහි එතුමා තැබූ අචල විශ්වාසය, එතුමානේ අරමුණු 
නකනරහි එතුමාට තිබුණු අධිෂ්ඨා ය ය ාදිය එතුමන් ඉදිරිනේ 
තිබු සයලු බාධක සුනුවිසුණු කළා මිස එය කනල් අසපත 
න ොනව්.  බි තුමානේ ජීවිත කතානව් අවසා  නකොටස මා 
කියවා නිම කළ විට, එතුමා ගැ  මට කියවන් ට යමක්  ැති 
බව දැක මා ඉමහත් නශෝකයට පත් වීමි.” 

 
එතුමා අ ක්ෂර වුනවකු බව අල් කුර්ආ ය සාක්ෂි දරයි.  
“ බිවරය, නමයට නපර කිසම ග්රන්ථයක් ඔබ කියවා  ැත, 
ඔනබ් දකුණතින් කිසවක් ලියාත්  ැත. එනසේ වූනේ  ම් 
අසතයවන්තයින්ට (ඔබ මගින් පහළ කර  ලද අල් කුර්ආ ය 
පිළිබඳව) සැක කරන් ට ඉඩ තිබිණ” (අල් කුර්ආන් 29:48)  
 
 මුත් නමම අ ක්ෂර පුද්ගලයා මගින් විශ්වනේ අධිපති 
නදවිඳුන් මනුෂයය වර්ගයානේ අවසන් මාර්නගෝපනද්ශකය වූ 
අල් කුර්ආ ය මනුෂයය වර්ගයා නවත ඉදිරිපත් කරන් ට 
කටයුතු කර  ලදී. නමම අ ක්ෂරභාවය න ොවුනේ  ම් නමම 
අවසන් මාර්නගෝපනද්ශකය එතුමානේ නිර්මාණයක් නලස 
පවසන් ට අසතයවන්තයින් ඉදිරිපත් වන් ට ඉඩ තිබුණු බවද 
එම වැකිනයන් ම කරුණු පැහැදිලි නකොට ඇත. අල් කුර්ආ නේ 
ප්රාතිහාර්ය ස්වභාවය පිළිබඳව නලොව සුපතළ  
විදයාඥවරනයකුනේ අදහස් පහතින් ඉදිරිපත් නකොට ඇත්නතමු.  
 
ප්රිංශ විදයාඥයින්නේ සිංගමනේ සාමාජිකනයකු වුද ජාතයන්තර 

කීර්තියට පත් විදයාඥනයකු වුද මහාචාර්ය නමොරිස් බුනකයිල් 

විසන් නුත  තාක්ෂණික ශිල්ප ක්රම උපනයෝගි කර ගනිමින් 
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ඊජිප්තුනව්දී හමු වූ නමෝසස ් බි තුමානේ කාල වකවානුනව් 

ජීවත් වූ  ෆීර්අවුන් නේ (Pharaoh) මළ සරුර පිළිබඳව වැඩිදුර 

පරික්ෂණ පවත්වනු ලැබිණි. නමම මළ සරුර පිළිබඳව අල් 

කුර්ආ නේ නිශ්චිත සඳහ ක් තිනබ  බව මුසල්ිම් විදයාඥයින් 

එතුමාට දන්වා සටි  ලදී. සයලු පර්නේෂණ අවසා නේදි 

විස්මයට පත් ඔහු විසන් පහත සඳහන් ප්රකාශ ය නිකුත් කර  

ලදී. 

 

“නුත  දත්ත අතර ශුද්ධ වු ග්රන්ථ පිළිබඳව සාධක නසොය  

පිරිස ෆිර්අව්න්නේ සරුර පිළිබඳව කුර්ආන් වැකි පවස  

අතිශයින් විසම්ය ජ ක සාධක දැක ගන් ට  ම් කයිනරෝ  

නුවර ජාතික නකෞතුකාගාරනේ රාජකිය මෘතනද්හ තබා ඇති 

කාමරයට යා යුතුයි.” 

 

තම රට බලා ගිය නමොරිස් බුනකයිල් විසන් කුර්ආන් හා 

බයිබලය නුත  විදයාත්මක සද්ධාන්තයන් සමග සැසඳීමකට 

නයොමු නකොට The Bible Quran and Modern Science  ැමැති 

ග්රන්ථය 1978 ප්රකාශයට පත් කනළේය. මධයසත් විග්රහයක 

නයනද   ජාතයන්තර කිර්තියට පත් ප්රවීණ විදයාඥනයකු වු 

මහාචාර්ය නමොරිස ් බුනකයිල් තම ග්රන්ථනේ පහත සදහන්  

අයුරින් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක නයදිණ. 

 

“අල්-කුර්ආනය මුහම්මද් තුමන්යේ කෘතියක් යැයි 

පවසන්නන්යේ කල්පිතය සාවද්ය එකක් බව ඉහත සද්හන් 

කරුණු (ඔහු විසින් අල්-කුර්ආනය නුතන විද්යාත්මක 
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සිද්ධ්ාන්තයන් සමග සැසඳීයමන් යසොයා ගත් කරුණු) වලින් 

යපයන්. අකුරු යනොද්න්යනකු විසින් මුළු මහත් අරාබි 

සාහිතයයේ  විශිෂ්ටතම සාහිතයධ්ාරියා විය හැක්යක් යකයසේද්? 

නුතන යුගයේ අන් කිසිදු මිනියසකු යනොද්ැන සිටි විද්යාත්මක 

සතයයන් අල්ප මාත්ර වරද්කින් යතොරව  ශත වර්ෂ 14 කට යපර 

යහළිද්රව් කළ හැක්යක් යකයසේද්?” (125 පිටුව) 

 

නමම මිනිසත්කනම් නරේෂ්ඨතමයා පිළිබඳව මුස්ලිම් න ොව  

විද්වතුන්නේ තවත් අදහස් විමසා බලමු.               

 

මහාචාර්ය රමකල් එච්. හාට්  මැති විද්වතා නලොව ඉපදුනු  

සයලු  ායකයින් පිළිබඳව ඉතා ගැඹුරු පර්නේෂණයක නියැළී 

1978 දී “The 100 : A Ranking of the Most Influential 

Persons in History”  මැති ග්රන්ථය ප්රකාශයට පත් කනළේය. 

එහි දී ඔහු විසන් අිංක එකට නතෝරා ගනු ලැබුනව් මුහම්මද් 

තුමාණන්වය. එයට නහේතු පහත සඳහන් අයුරින් ඔහු ඉදිරිපත් 

කර ඇත්නත්ය. 

 

“මා විසන් මුහම්මද් තුමාව නලොව ජීවත්වූ, ජ  සමාජනේ 

යහපතට බලපෑම් කළ  ායකයින්නේ ලැයිස්තුනව් අිංක එකට 

නතෝරා ගැනීම ඇතැමුන්නේ ආශ්චර්යට හා ප්රශ්  කිරීම් වලට 

ලක් විය හැක.  මුත් ආගමික නමන්ම නලෞකික නක්ෂේත්රනේ 

නරේෂ්ඨ වූ සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත් තවත්  ායකනයක් මිනිස ්

ඉතිහාසනේ න ොමැත.”  
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මහාචාර්ය නක්. එස්. රාමක්රිෂ්  රාඕ සය “Muhammed, The 

Prophet of Islam” ය  කෘතිනේ නමනසේ පවසයි:  

“මුහම්මද්නේ චරිතය  ම් පරිමාණයට ඇතුල් වී එය 

සම්පුර්ණනයන් වටහා ගැනීම ඉතා දුෂ්කර බව නපනන්. 

ඇත්නතන්ම මට ග්රහණය කරන් ට ලැබුනණ් ඉන් බිඳක් 

පමණි. එය නකතරම් ම සක්ාන්ත සද්ධි මාලාවක එකතුවක්ද? 

වනරක නදවිඳුන්නේ යටහත් දුතනයක් එතුමා තුළින් පිළිබිඹු 

නවයි. නමොනහොතින් එතුමා වීර නසන්පතිනයකි. විනටක ඔහු 

නවනළන්නදකි. සැණින් එතුමා රාජතාන්ත්රිකනයකි, 

කථිකනයකි, සමාජ ප්රතිසිංසක්රණය කරන්න කි. තවත් එතුමා 

අ ාථයින්නේ රැකවනලකි. වහලුන් නිදහස් කරන් ට නවර  

දරන්න කි. ස්ත්රීන්නේ ගැලවුම්කරුනවකි. විනිසුරුනවකි. 

සැදැහැවත් පුද්ගලනයකි. එපමණක් න ොව නමම චරිත 

සයල්නල්ම එතුමා එක හා සමා  කතා ායකනයකි.” 

 

දාර්ශනිකනයකු වූ නජෝර්ේ බර් ාේ නෂෝ ඔහුනේ “The 

Genuine Islam”  ම් 1936 දී ලියු නපොනත් අදහස් දක්වමින්: 

“එතුමා මිනිස් වර්ගයානේ ගැලවුම්කරුවා යැයි අමතනු ලැබිය 

යුතුය. එතුමා වැනි පුද්ගලනයකු නමම නලෝකනේ අධිරාජයා 

බවට පත් වුවනහොත් වර්තමා  නලොව මුහුණ පා සටි  සයලුම 

ගැටලු  වලින් එතුමා නලොව මුදවා නලොවට අද අතයවශය වී ඇති 

සාමය හා සතුට නගන නු ඇත යැයි මා තරනේම විශ්වාස 

කරමි. නලොව නමනතක් පා තබා ඇති විශිෂ්ටතම පුද්ගලයා 
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එතුමාය. එතුමා දහමක් නදසුනව්ය. රාජයයන් ස්ථාපිත කනළේය. 

ජාතියක් නගොඩ  ැගුනව්ය. ගුණ යහපත් බවට  ව මුහුණු වරක් 

ඉදිරිපත් කනළේය. අලුත් නද්ශපාල මය හා සමාජයීය 

ප්රතිසිංස්කරණයන් ආරම්භ කනළේය. ප්රබල හා ක්රියාශීලී 

සමාජයක් නගොඩ  ැගුනව්ය. එම සමාජය මුහම්මද්නේ නදසුම් 

සයල්ල ක්රියාවට  ිංවමින් ඒ සයල්ල ප්රානයෝගික බව නලොවට 

ස ාථ කරමින් සටි  අතර, සදාකල් පවති  නසේ මනුෂය 

වර්ගයානේ සතුම් පැතුම්හි හා හැසරීම් රටාවන් අතින් මහත් 

ෙලදායී නපරළියක් ඇති කර ඇත්නත්ය. තිරිසන් කල්ක්රියා 

වලින්ද අඥාණනේ අඳුනරන්ද එකින කා කුළල් කා ගැනීනමන් 

හා වහල් බනවන් නපළී ආර්ථික අනහේනිනේ හිනිනපත්නත් සටි 

අරාබීන්ව එයින් නිදහස් කර සමෘධිමත් දියුණුවක් කරා උසස ්

කරමින් මානුෂික සානුකම්පාව හා නරේෂ්ඨ ගුණ දම් වලින් නහබි 

සමාජයක් නපරදැරි නකොට ගත් උතුම් දහමක ධජය යටනත් 

එතුමා ජ යාව එක්සත් කනළේය. සවුපාවුන්නමන් ජීවත් නවමින් 

සටි මිනිස් රිංචුවක් නම්සා විශාල අ ගිභවනීය තලයකට පත් 

කිරීම සඳහා එතුමන්ට ගත වුනේ දශක නදකක කාලයක් 

පමණක් වීම නමම විපර්යාසය නවත  ැණවත් නලෝකයාට ඇති 

ව  විමතිය සය දහස් වාරයකින් වැඩි කරනු නියතය.” 

  


