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ෙපරවදන
ඉස්ලාමයට, එහි අවසන ් නබිවරයා මුහ (සල්ලල්ලා
අෙලයිහි සල) තුමාණන් ට සහ එතුමාට ෙහළිදරව්  කර
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආනයට එෙරහිව නිර්දය ෙලස විෙව්
ව්පාරය ආරම්භෙය් සිට අද දක්වා දිගටම සිදුවී ෙගන ය
දන්නා කරු. ෙමවැනි විෙව්චකන්ථීර පිළිතුරු ඉස්
සපයා තිෙබන අතර එහි පුතිඵලයක් වශෙයන් සැම රටකම
අධ්පන ලත් කාන්තාවන් සහ පිරිමින්  විශාල පිරිස
දහමට පිවිසීම දිෙනන් දින වැඩි පි දක. එවැනි පහදා දී
අරාබ, ඉං�සි ෙහෝ ෙවනත් භාෂා වල දක්නට තිෙබන අතර ස
බසින් ෙට අදාළ ෙපොත්පත් අව පමාණයක් ෙනොමැති ෙහය
ෙමම කුඩා ෙපොත් පිංචය සකස් කරන්නට .

මෙග් ෙමම යාවට තවත් වැදගත් ෙහේතුවෙබ. එනම,
ලාංෙක්ය අෙප් නිවස් වලට ප, තමන්ෙග් ආගමචාර
කරන ඇතැම් පිරිශුද්ධ අල් කුර්ආනය ෙවනත් ආ
ගන්ථයන්ෙගන් උපටා බව  කිසිදු පැකිළිමකින්
පවසන්නට පටන් ෙගන .
ෙමෙලස ෙචෝදනා නගන පිරි ශුද් ධ අල්  කුර්ආනය ග
කිසිදු දැනුමක් ෙනොමැති නුග, ෙමම කෘතිය කියවන ෙකො
කාටත් ෙපනී යන බව මම විශ්වාස .
ෙමම ෙපොත් පිංචය ඉතා ඔනෑකමින් සංස්කරණ, වැදගත්
උපෙදස් දුන ් ලංකා අධ්පන ෙසේවයට අයත් විම ලත්
පාඨශාලාචා�් ඒ.ඇම.ඇම්  ඉස්හායිල් සහ මුහම්මද්  අස
මහත්වරුන්ට මෙග් අවංක ස්තූති.
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ෙමම කෘතිය කියවා ස දැනගන්නටද අල් කුර්ආනය 
නිසි අවෙබෝධ ලබන්නටද මුස්ලිම් ෙහෝ මුස්ලිම් ෙ
කිසිෙවකුට අවස්ථාව ලැබුෙනනම් සි ෙදනාෙග් වෑයම සාර්ථ
වූ බව සළක. ෙමම  කෘතිය ඉස්ලාම් පඳ නවැරදි ෙතොරත
සපයන තවත් පයවරක.
සියලු පුශං සා සර්ව බලධාරි අල් ලාහ්ට . අවසාන නබි
මුහම්ම(සල) තුමාණන්ටතුමණනෙග් පවුෙල් සාමායන්ට
සහ එතුමණනෙග් අනුගා යන්ට අල්ලාහ්ෙග් ආශදය සහ 
සාමය හිමිෙව.

ජාසිම් ඉබ්න් ද

6

හඳුන්වා 
ශුද්ධ අල් කුර්ආනෙය් කතෘවරයා? ෙමම විෂය පිළිබ
ඕරයන්ටලිසිට් යනුෙවන් හැඳින්වන ෙපරදිග පිළ
දැනුම ලත් යුෙරෝපානු විද්වතුන් ෙලස ෙපනී
ෙනොෙයක් තර්ක ඉදිරිපත. එෙහත් අල් කුර්ආනය
මුහම්ම(සල) තුමාට එෙරහිව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීෙ
යුෙරෝපානු විද්වතුන් අතර තරඟයක් පමණක් ෙනො
එකඟත වයක් ද ති. අල් කුර්ආනෙතෘ පිළිබඳඔවුන
ඉදිරිපත් කළ පුධාන සිද්ධාන්ත පිළිබඳව අප
අවදානම්  සහිත සමාෙලෝචනය ක් කිරීමට ෙමම කුඩා
පිංචෙය බලා ෙබොෙරොත්තුෙ. ෙමම �යාෙවහිලා යුක
සහගත තර්, ඓතිහාසික සා, පාඨ පිළිබඳ විමර්ශන
නවීන විදත්මක ෙතොරතුරු උපෙයෝගී කරන්නට අද
කරම.
අරාබිෙය් මක් කා නගරෙය්  හය වන ශත වර්ෂෙය
මුහම්ම(සල) නම් ෙකෙනකු විසින් අල් කථම වරට
පාරායන කරනුලැබු බව සියලු ෙදනාම එකඟ වන ක.
අල් කුර්ආනෙය් කර්තෘ ගැන විවිධ සංකල්ප ඉද
විද්ව, පධාන වශෙයන් පිල් තුනකට අයත.
මුහම්ම(සල) තුමා එහිරතෘ යයි එක් පිලක් තර්.
මුහම්ම(සල) තුමා අල් කුර්ආනෙය් සරතෘ ෙනොවන 
බවද. තව මිනිෙසනු  ෙහෝ කිහිප ෙදෙනකු ෙගන් එ
එය ඉෙගන ගත් බවද තව පිරිසක් .
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අල්  කුර්ආනයට මානරතෘවරෙයක්  ෙනොමැති බ, එය 
ෙදවියන් වහන්ෙසේ විසින් මිනිසාට ෙහළලැබු බවද
ෙතවන පිරිස පව.
නවීන දැනුම සහ අපක්ෂපාතීව තීරණයක් ගැනීෙ
භුක් ති විඳීෙම් ෙහේතුන් ආනය  අල්ලාහ්ෙගන
ෙහළිදරව් කරනු ලැබු බව අවංකව පිළිෙගන ඉස්
පිවිෙසන සංඛව දිනන ් දින  ෙවමින් පැවත, එයින
බහුතරයක් බටහිර රටවලින් උසස්පනය ලත් අය බවද
ෙමහිදී කැපී ෙපන ලක්ෂණය ෙ.

2.  අල් කුර්ආනෙය් කර්තෘ වරයා ම(සල)
තුමා ?
ශුද් ධ කුර්ආනෙය් කර්තෘ වරයා මු (සල) තුමා
යනුෙවනසමහර ඉදිරිපත් කරන තර්කය ගැන මුලින්
බලම. ෙම් අයෙග් ස්ථාවරය ගැන පහදා දීමට , ෙම් විෂ
පිළිබඳ අල් කුර්ආනය පවසන්ෙන් කුමක් දැයි අ
වැදගත් ෙ.
“සකල ෙලෝක ෙපෝෂකයා විසින් පහළ කරන ලද පුස්තකය
කිසිඳුකයක් නැ.” අල් කුර්32-2.

“පුස්තකය පහළ වීම බල සම්පන්න සර්
අල්ලාහුෙග.” අල් කුර්39-1.
“පැහැදි  පුස්තකය මත(දිවු) ඇත්ෙතන, ඔබ වටහා ගනු
පිණිසි අපි අරාබි (පහළ) ෙකෙළම.” අල් කුර්15-9.
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“ඇත්ෙතන, අපමය  සිහිපත් ක (අල්  කුර්) පහළ
කෙළේ. ඇත්ෙතන් ම අපමය එය ආරක් ෂා කරන.” අල්
කුර්ආ15-9.
ෙම් හා සමාන තවත් වැකි කිහිපයක් අල් කුර.
එනම් 3-3, 4-105, 16-44, 25-1, 26-192 සහ  193 එයින
සමහරක. අල්  කුරෙය ෛශලිය සියලු දෑහි 
කරුෙගන් නිකුත් වූ බව ෙපන. නව වැනි පිරිදය 
හැර අන් සියලුචෙඡ්ද ආරම්භ වන්“දයාප, පරම දයාලු
අල්ලාහ් ෙග් නාමෙ” යන වචන මාලාෙවන්. ෙකෙනකුට
අණ කරන ෛශලිෙයන් මුහම(සල) තුමාට“කු” පවසනු
යනුෙවන් අල් කුර්ආනය. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමම අ
කිරීම අල් කුර්ආනෙය් 332ක් ති. ෙමයට අමතරව 
“පුකාශ කන”, “පාරායන  කරන”, ඔෙබ්  පරමාධි
උත්කර්ෂයට පමු” ෙහෝ “සජදා කරන” වැනි තවත් අ
කිරීම් කිහිපය ක් අල් කුර්ආනෙ. ෙදවියන
වහන්ෙසේෙගන් පහළ වූ බව අල් කුර්ආන ෙම්දී
මිනිසාෙග් කර්තෘත්වයක් ෙනොවීම පැහැදිලි වන අ
ෙහෝ ජින්නුන්ට එවැන්නක් ප ෙනොහැකි බවට අල්
කුර්ආනය තරෙය් අභිෙයෝග.

“ෙමවැනි කුර්ආනයක් නිපදවන්නෙයෝද ජින්න
රැස්වුවද ෙමවැන් නක් නිපදවන්නට ඔවුන්ට.
ඔවුන්ෙගන් ඇතැඇතැමකට උදව් කළහුදැ යි .” 1788, තවද 10-38 සහ 11-13 වැකි බලන.
අල් කුර්ආනය ෙදවියන් වහන්ෙසේළ වූ බව, මිනිස
විසින් නිර් මාණය ෙනොකළ බවද තිරකාශ  කිරී
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පමණක්  ෙනො, එය ෙද්ව වාක ෙනොවන බව  සැක කරන 
ජනයාට, එම ෙචෝදන  සියල් ල විසාධනය ක රමයද 
කුර්ආනයම ෙපන්වා .

“අප  අපෙග්  වහලා (මුහම්) ෙවත පහළ කළ දැය  (අල්
කුර්ආ) ගැන ඔබ  සැක කිරීෙමහි ඔබ වාදී නම,
අල්ලාහු හැර ඔබෙග් පිළිසරණවන්නවුන් කැඳ
සූරාවක් ෙගන .’ යයි කි.”
“ඔබ  එය ෙනොකෙළේ නම, කිසි කෙලක ෙනොකරන්ෙ.
විශ්වාස ෙනොකරන වුන්ට සම්පාදිත වන නරක ගින
මිනිසුන් හා ගල, එබඳු ගින්නකින් ආරක.” අල්
කුර්ආ2-23 සහ 24
අල්  කුර්ආනෙයතෘවරයා මුහම්ම (සල) තුමාෙනෝ යි
එල්ල කරන ඊනියා ෙචෝදනාවට එෙරහිව පුතිචාර දක්ව
ආකාරෙයන් පිළිතුරු ෙදන ෙලස අල් කුර්ආනය 
අණ කරය.
“(නබි තු) ‘මෙග්  සිය කැමැත්ෙතන් කිසිවක්
කරන්නට මට ෙනොහැක ය’ කිය. වහී මාර්ගෙයන් 
පුකාශ කරන ලද්ද , මම අනුගමනය ෙනොකර. මම මෙග්
පරමාධිපතිට අක වී න. මහත්  වූ දිනෙය් ෙව්ද
ඇත්ෙතන්ම බිය .’ යයි කි.”
“අල්ලාහ්  අභිමත කෙළේ නම් මම එය ඔබට සමුද
ෙනොකරන්ෙන. නැතෙහොත්  ඔහු ඔබට එ ය ගැන දැනු
ෙදන්ෙන. එයට ෙපර ඔබ අතර මම දිගු වයසක් රැඳී .
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ඔබ නුවණ නැත්ත?” යනුෙවන් අල් කු10-15 සහ 16
වැකි ශ්න කරය.
මුහම්ම (සල) තුමාට එෙරහිව ෙදොස ්   පවරන් නන්ම
වසර හතලිහක් ජීවත් වී ස, එම කාලය තුළ අධ්පනය 
ෙහෝ කවිත්ව හැකියා කිසිවක් එතුමා ෙපන්නුම් 
ෙපන්වා , ඒ ගැන  කල්පනා කරන ෙලස අල් කුර්
උපෙදස් ෙදය. ඇත්ත වශෙයන් ම එතුමා නුගත් .
මවිතයට පත්කරමින් අසමසම ඉතාමතෂ්ඨ සම්පන්න වද
සහිත අල් කුර්ආනය එතුමා හිටිහැටිෙය් පාරායනය
ඔවුන්ට කුමක් කිව? ඇත්ෙතන, මුහම්ම(සල) තුමා
අමතා අල් කුර්ආනය ෙමෙසේ ප.

“ෙමයට ෙපර ඔබ කිසිම පුස්තකයක් ෙදෑරුෙව. තවද 
ඔබ ඔබෙග්  දකුණු අතින් එය ෙනො. එෙසේ වී න
විශ්වාස ෙනොකරන අය අනුමාන කරන්මය.” අල් කුර්
29-48.
නබි(සල) තුමා කිසිඳු පනයක් ෙනොලැබු ෙකෙනක් බ
අල්  කුර් 7-158 වාක්ෙයන්  ෙමෙසේ තහවුරු .

“එෙහයින් අල්ලාහු . ඔහුෙග් වචන ය ගැනද විශ්
කරන උම්ම(නුග) නබි වූ රසූල්වරයා ගැන විශ්වාස ක
යහමඟ වනු පිණිස ඔහු අනුගමන.’ යැයි කි.”
ඉහත  සඳහන්  අල් කුර්ආනෙය්  වැකි වලට  අමත
කුර්ආනෙය් කර්තෘ තමා ෙනොවන බව ෙනොෙයක් අවස්ථ
පකාශ කර ඇත.
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ශුද්ධ කුර්ආනෙය් කර්තෘ තමා ෙනොවන බව මු(සල)
වරයා පැවසූ නමුත් බටහිර විද්වතුන්  ෙබොෙහ
සැබැවින්ම එතුමා අල් කුර්ආනෙය් කර්තෘ බව වි.
‘හිදාය නම් ඉස්ලාමිය නීති පිළබක්නය’ යන කෘතිය
ඉං�සි බසට පරිවර්තනය කළ චාර්ල්ස් හ, එය හඳුන්ව
දීෙම්දී ෙමෙසේ .
“පතිපත්ති සහ උපෙදස් අ ෙමම අපූර්ව ණෙය් සැබෑ
කරතෘවරයා කවෙරක්? යනු සදාකල් අවිනිශ්චණක.
ආරම්භක අවදිෙය් දී පවා මුහම්මද් සහ එතුජ දහම්
පචාරය  පිළිබඳව එතුමාෙග් සතුරන් අතරද විශාල 
පැවතු. ෙමම ස්විෙශේෂ පුද්ගලයා එන්ථය රචනා කිරී
ෙබොෙහෝ අයෙග් සහාය ලබා ගතබව කිව හැකිවාක් ෙමන්
පධාන තර්තෘ ඔහු බවට කිසිඳු තර්කයක.”
මුහම්ම (සල) තුමෙණෝ ව්ජ නබිවරෙයකු බව ෙචෝදන
එල්ල කරන හැමිල්ටන් යාෙව් අරමුණ කුමක් දැයි 
කිසිවක් ඉදිරිපකරය. අල්  කුර්ආනය සි බසට
පරිවර්තනය කළ රිචඩ් ෙබල් නැමහිර විද්වත
කුර්ආනෙයරතෘවරයා මුහම්ම (සල) තුමා බව ෙදෝදනා
නගය.
“වීබර් සහ ඉස්ලා” යන කෘතිෙය් කර්තෘ වයන් ටර්න
නම් බටහිර විද්, මුහම්ම(සල) තුමා අවස්ථා වාදිෙ
ෙසේද, එතුමාෙග් අනුගාමිකයින් යුද්ධෙයන් ලබ
ආර්ථික වාසිය සඳහා පමණයා කරන්නන් ෙලසට
ෙචෝදනා කරය. ධර්මිෂ් ඨ පැවැත්ෙමන්  හා සදාචාර හැ
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තුළින් ෙද්ශපාලන කීර්තිය සහ ධනය අත්පත් ක
බව මුහම්ම(සල) තුමා වටහා ගත් බ, ඒ ෙහේතුෙවන් ත
ඉලක්කය කරා යෑමට එතුමා රණවිරුවන් ෙ යොදා ගත
වීබර් සිය මතය ද.
වැඩි වැඩිෙයන් රණවිරුවවෙයහි ෙයදවීෙම් අතා
මුහම්ම(සල) තුමා මනාව අවෙබෝධ කර ගත් පවසන ව,
ෙමම  රණවිරුවන්  දහම පැතිර වීෙම් උපායක් වූ
සඳහන්  කර. ඔහු ඉදිරිපත්  කළ තර්ක කරණු
රාශිකක්  ති. රහසිගත දහම්චාරය තුළින් මක්ක
බලය ස්ථාපනය කළ ෙනොහැක වූ විට රණවිර ආයාචනා
කිරීමට මුහම(සල) තුමාට සිදු වු බවද එතුමාෙග් ඒ
වාද සංකල්පය රණවිරු කුලයට ගැලෙපන අයුරින් හැඩ
ගත් බවද වීබර් ප. එනම් රණවිරුවන්(සල) තුමාට
දක්වන භක්තිය මත ෙනොව ෙද්පළ අත්පත් කර ගන්
තුළ තිබූ තණ්හාව යා කළ බවද ඔහු පවස. ෙම් අනු
ඉස්ලාමිය ඉතිතහාසෙයද ව යුද, ආගමික ද්ධාෙව
ඇල්මකින් ෙනොව විශාල ෙද්පළ හිමි කර ගැනීෙ
සිදු කළ එකක් ෙසයන්ටර්නර් නිගමනය .
“මිනාරතෙය් ඇර” නම් කෘතිෙය් ෙකනතග් නම් තව
විද්වෙතක් අල් කුර්ආන් වැකි පාරායනෙයන් ආර
වය හැකි වුවද පිළිම වන්දනය නමශීලි පාපයාෙවන්
තම ජනයා රැක ගන් අදහසින් එම වාය ෙදවියන් ෙන
පහළ වූ බව මුහම් (සල) වරයා පැවසූ එකක් ෙසේ තර
කරය. තමා වටා තිෙබන ෙලෝකය පිළිබඳව මුහ (සල)
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තුමා විමර්ශන ශිලීව ෙයදුනු නිරීක්ෂණෙ කළ
පකාශනය අල් කුර්ආනය බව ඔහුෙග් ම.
ආතර් ෙ. ආබරි නම ් තවත් යුෙරෝපානු විද
“කුර්ආනෙය්හය” යන කෘතිෙයහි ෙමෙලස අදහස් දක.
“මිනිසා නිවට කමට පමුණුවන පිළිම වන්දනෙය
වැසියන් මුදවා ගැනීමට තිබුණු අවංක ආශාව මත
(සල) වරයා �යා කළ බවට සාක්ෂීන් ෙපන්නු.
එතුමාෙග් සිත සම්පූරආකමණය කළ ඒක ෙද්වවාදය
නම් උතුම් ය ශබ්ද නගා කාශ  කරන්නට එතුම
ෙපොලඹවනු ලැබුෙ. ඉලක්කය ජය ගැනීමට එතුමා පරිච
ඉදිරිපත් කරන මයක්  ෙයොදා ගත්ෙ. ෙම්  අයුර
තමාට ෙද්ව නිෙයෝගය ලැෙබන බවද තමා  වරෙයකු බව
එතුමා විශ්වාස ක. ෙමහිදී එවකට පැවැති අවස්ථාව
අනුමෙයන්  ලබා ගත් ජයද එතුමාෙග් ෙමමවාසයට
අනුකූල .”
“අධිරාජවාදීන්ෙග්මණෙයන්  තම මව්බිම මු
ගන්නට මුහම්(සල) වරයා තුළ තිබුණු බලවත් ආශාව 
ෙකොට ෙගන තම  ජනයා සමගි කිරීෙම් න්  එතුම
නබිත්වය ෙතොරා ගත් බව මුෙලොෙකොසි නම් තවත් ය
විද්වෙතක් ප.
නව  කෙතෝලික විශ් ව ෙකෝෂයද අරාබි ජාතීන් 
කිරීෙම් අරමුණින් (සල) වරයා නබිත්වෙයරයුම
උපෙයෝග කළ බව ෙමෙසේ පවසය. “අවුර හතලිහක් පම
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විෙයහි ඒක ෙද්ව වාසය යටෙත් අරාබි ජාතීනගි කරන
අරමුණින් මුහ(සල) වරයා නබිත්වෙයරයුම ලැබ.”
එහි සාරාංශය න. ෙදවියන් වහන්ෙසේෙගන් පහළ ව
මුහම්ම(සල) වරයා පැවසිම වනා, ආර්ථික වා, බලය 
ෙකෙරහි තන්හ, සමාජෙය්  සදාචාර ගුණ වර්,
අරාබිවන්ෙග් ෙද්ශපාලන නිදහස වැනි ෙහේතුන් බ
බව ෙපන්ම් කිරීමට ඒ තර්ක වලින් උත්. එම තර්ක
සියල්ලම යුක්ති සහගත බව පිළිගැනීමට ෙනොෙයක
කරුණු පැන . ෙම්වා එකිෙනක ගැන ෙසොයා බැලීම වැද
ෙහයින් ෙපෞද්ගලික වාසිෙය් ෙචෝදනා ගැන පළමු
බලම.

ෙලෞකික සම්පත් එතුමාෙග් ?
ඉතාමත් පහසු මාර්කවුරුතය කරන බව ඇතැම් අෙග්
තර්කයෙ. ඒ අනුව කුර්ආනය අල්ලාහ් ෙගන්  පහළ 
මුහම්ම (සල) තුමාෙණ පැවසුෙව් විශාල ලාභ
අෙප්ක්ෂාෙවන් ඇතැමු කිය. යථාර්ථෙය් සාක්ෂිය
එම  අදහස කිසිෙසේත් සැෙඳන්ෙන ් න. නබිත්ව
ලබන්නට ෙපර මුහම් (සල) තුමණනෙග්  ආර්ථ
තත්ත්තවයහපත එකක් වූ  කවුරුත් . විසිපසවන 
විෙයහිදී ධනවත්පාරික කාන්තාවක් වන කද (රලි
යල්ලාහු අන) තුමිසමඟ විවාහ වී අගහිඟකමින් ෙ
එතුමා ජීවත්. වසර පහෙළොවකට පසුව නබිවරෙයකු ෙ
එතුමාෙග් ජීවිතෙය් ආර් සැප සම්පත් ගැන ඊර්
වීමට කිසිදු ෙහ ෙනොවී.
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මුහම්ම(සල) තුමාණෙග්බරියන් වන ආයි(රල) තුමි
නිවෙසේ පිසීමසඳු ආහාරයක් ෙනොමැති ෙහේතුෙවන් 
විට මාසයක් ෙදකක් ලිප ෙනො වූ බව පවස. එවැනි දි
වල පවුෙල් අය රට ඉඳි ජලෙයන් කුස පුරවා . ඇතැම්
අවස්ථාවන්හී මදීනා වා සීන් සපයන එ ළු  ලැබු.
(මුලා ඉමාම් නවවි ෙග් රස් සාලිහීනන්ථ)
“පැරණි මූලෙයන්  ලැබු ෙතොරතුරු අනුව මුහම
ජීවි” යන  කෘතිෙය් මාර් ටින් ලිංස් නම්  විද්ව
ලිය. “නිබිවරයා සහතුමාෙග් පවුෙල්  අය ඉත
සකසුරු සහිත ජීවත් . (යුෙද වරන පාලනය  කළ
උතුරු අරාබ) කඃයිබර් පලාත අත් පත ගන්නට ෙපර
කුස පිෙරන්න රටපවා කෑමට ෙගදර අය දැන ෙනොසිටි.
දවසින් දවස වැඩිවනෙල සාමාජිකයන් ජීවත් වූ දි
සැබෑ ස්වරෑපය එය. එතුමාෙග් බිරියන් ඉතාමවශ් ෙද්
පමණක් එතුණනෙගන් ඉල්ලා සිටි අතර ඇතැ ඒවා
පවා ඉටකර දීමට එතුමාට ෙනොහවණ.”
ෙමම තත්ත්වය තාවකාලික කැපවීමක් ෙනොව එම පවු
කළ ජීවන රටාව එයෙ. මුහම්ම (සල) තුමාෙණ කැමති
වුෙය් නමජ ෙකෙනක් ෙලස ජී වීමට හැකි අවස්ථාව
එතුමා ජිවත්  වූ තත්ත්වය ව. ඇත්ත වශෙයන්
එතුමාෙග් බිරියන්ෙගන් ඇතැම්වාසින් සැප සම්ප
සිටියදී තමන් පමණක් එවැනි දිළිඳුකමින් දිගි
ගැන  අසතුට කාශ  කරන්නට ව. ෙමම  අසහනය ගැන 
නබිවරයා කනස්සලට පත් ව සි අවස්ථාෙවහ, අල්ලාහ්
ෙනොෙහොත් තාවකාලිව ෙලොකෙය් අලංතකාරය යන ෙදෙ
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එකක් ෙතෝරා ගන්නැයි එණනෙග් බිරියන්ට දන්ස
අණ කර අල් කුර්ආන් වැකි ප.
“අෙහෝ, නබි තු, ‘ඔබ ෙමෙලොව ජීවිතයද එහි අලංකාර
කැමැත්තහු නම්, මම ඔබට පරිෙභෝගයක් සපය ා ඔ
ෙගෞරවෙයන් මුදවන.’යි ඔබෙග් බිරියන්.”
“ඔබ  අල්ලාහුද ඔහුෙග් රසූල් වරයාද අන්තිම
කැමැතතහු නම් ඇත්ෙතන්ම අල් ලාහ් ඔ යහකම්
කරන් වුන් ට මහත්  වූ ඵල විපාක පිළිෙයල 
ඇතෙත්.” අල් කුර්33–28 සහ 29 වැක.
නබි(සල) තුමාණෙග් නිවෙසේ එතුමාෙග් කාමරය ගැන 
(රල) ෙමෙසේ පවසය. “එතුමාෙග් කාමරෙය් හම් කැබලි
සහ මුල්ලක බාර්ලි ස්වල්පයක් ත ෙවම. තවත් අවට
බැලූ නමුත්  කිසිවක් ෙනො. මම අඬන්නට පටන
ගත්ෙත. ‘ඔබ අඬන්ෙන් ?‘ දැයි එතුමා මෙගන් .
‘නබි (සල) තුම, මම නාඬමින සටින්ෙන් ෙකෙ? ඔබ 
තුමාෙග් සිරුර පැදුෙර් ලක තිෙබන බව  මට
ෙපෙනනවා. එෙමන්ම ෙමම කාමරෙය් තිෙබන සියලු ෙ
ෙපෙන නවා. නබි(සල) තුම, අල්ලාහ් අපටවැඩි වැඩිෙය
ආහාර ෙදන ෙලස යාච්ඤ කරනු මැන. ෙද්ව විශ්වාසය
ෙනොමැතිව අල්ලාහ්ට ෙනොව තම රජවරැන් වන ෙකයිස
ෙකොස්ෙරොස් වරුන් ට නැමදුම් කරන ෙරෝමානු හා පර
ජාතන ඇළෙදොළ ගලන උයෙන් ජීවත්වන විට අල්ලාහ්
ෙතෝරා පිළිගත් වහලා වන නබිවරයණු දිළිඳුකෙම්
වමට සි වී ඇ.’ යයි පැවසුෙ. ෙකොට්ට මත ඇල වී මම
ෙම් ආකාරෙයන් කථා කිරීම ඇස(සල) වරයා නැගිට වාඩ
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ව ‘යා උමර, ෙම් කාරණය ගැන ඔබ තවමත් සැක කරන්?
මතු ජීවිතෙය් සැප පහසුව ෙම් ෙලොෙව් සැප පහස
ෙබොෙහෝ උසස්ය. ෙද්ව විශ්වාසය ෙනොමැති අය සියලු 
දැයින් ෙමෙලොෙවතුටු වන විට අපහට ඒවා අනිත් ෙ
ලැෙබනු ඇ.’ යනුෙවන් කී. එවිට මම‘අල්ලාහ්ෙග් න
(සල) තුම, මා ෙවනුෙවන් අල්ලාහ්ෙගන් සමයදින.
සැබැවින්ම මම කර ඇත්ෙතදක.’ යයි කීෙ.” මාර්ටි
ලිංස් ෙග් කාති උපුටා ගන්නා .
අයිෂා (රල) තුමායෙග් නිවෙසහි (සල) කුමාෙග් ඇෙඳේ 
ඇතිරිලි ගැන ෙකෙනක් එතුමියෙග. ඉඳිගෙසේ ෙපොත
පිරුණු හ(උරයක) යයි එතුමිය පිළිතුරය.
එතුමාෙග් බිරියක් වසා (රල) තුමියට ෙමමශ්නය 
ඉදිරිපත් කළවිට එතුමිය ෙමෙසේ ප. “ෙදකට නැමූ හණ
ෙරදි කෑල්. එතුමාට පහසු වනු පිණි එම හණ ෙරද්ද
හතරට නමා එතුමණන්ෙ ඇඳ මත දැමුෙව. පසු දින පාන්
“ඊෙය් රා ඇඳට දැම්ෙම් කුම? යි එතුමා වි. “ඒ හණ 
ෙරදි කෑල්ලම ෙවනදා ෙමන් ෙනොව හතරට නැම.”
යනුෙවන් පිළිතුරු. එවිට“කලින් කළ ආකාරයට
තියන. මෙග්  තහජ්ජ (මධ්ම  රා�) නැමදමට අමතර
සහනෙයන් බාධාවක් සිදුෙ.” යනුෙවන් එතෙණෝ කී.
මුහම්ම (සල) තුමණනෙග්  දිළි. සිය කැමැත්ත
එතුමෙණෝ ෙතොරා ගත් එකක් බව ෙමහිදී ෙපන්වා දි.
එතුමණනට ත්ග වශෙයන්  යමක් ලැබුෙණ්  නම්
සියල් ල දුප්පත් ජනතාවට ෙබදා ද, කිසිවක් 
අවශ්තාවට ෙනොගත්. වරක් ෆිදාක් පළාෙධානියාෙගන
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ඔටුෙවෝ හතරෙදෙනක් මත පටවා ගත් බඩු ෙපොදි ඒවා
සියල් ල ෙබදා හැර. එතුමා අවසාන හුස් ම ෙහ
ෙමොෙහොෙත, එතුමා සතුව එක තඹ කාසියක් වුවද ෙ.
එතුමා සතුව දීනාර් හතක් තිබුණද ඒවා තමා වනු
ඇතැයි බිය වී සිය ම දින කිහිපයකට ෙපර දුගීන
ෙබදා දුන. විශිට ෙලස ජය ලබා සිටිය එතුමා මරණාස
ෙමොෙහොත වන විට ණය බර වී සි. එතුමාෙග් පලිහ ප
ණයක් සඳහා මදීනාෙව් යුෙදව් ජාතිකෙයකුට උකස් 
බව වාර්ථාවක සඳහ ෙවය.
නබිත්වය ලැබීෙමන් පසු තම මරණය දක්වා (සල)
වරයා ඉතාමත්  සකසුරුවම් සහිත ජීවිතයක් ග
පවසන වාර්ථා ෙබොෙහෝමයක් ඇ. එතුමා ෙලෞකික සම්
රැස්  කිරීමට අදහස් කළ බවට නගන ෙචෝදනාව ඉතිහා
යථාර්ථය හා කිසිෙසේත් ෙනොෙඳේ. නව  කෙතෝලික  විශ්
ෙකෝෂෙය් 9 වන ෙවළුම පිටු අ 1001 ෙමෙසේ පවසය.
“මුහම්ම (සල) තුමාෙග් ආගමිකලවයට තුඩු දුන
ආර්ථිලාභය බව ෙචෝදනා නගන්නටඇතැමු ඉදිරිපත්.
එෙහත්  කවුර ුත් දන්නා යථාර් ථය හා එම කථාව ක
එකඟ ෙනොෙව.”

4. බලය සහ කීර්තිය ෙකෙරහිවද?
බලය සහ කීර්තිය ෙකෙරහි ආශාව මත මු(සල)
තුමාෙණෝ �යා කළ බව  ඇතැමන්  දක්වන අදහස කි
යථාර්ථය ෙනොමැති මුසා. මුහම්ම (සල) තුමාෙණ
මානව ඉතිහාසෙය ් ඉතාමත් ජහී නායකෙයකු යැයි 
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ෙලොවම එක ෙහළාම පිෙගන හමාරය. එතුමා ෙන් උසස්
ගති පැවැතුම් සහිත ෙ නබිත්වය ගැන කිසිවක් 
ෙනොෙකොට, නායක ධුරයට ඉදිරිපත් වු, එතුමාට
සම්පූර්ණ බලය අත්පත් කරක. ඇත්ත වශෙයන්ම 
පියවර ඉතාමත් පහසු එකක. ඒ සමඟම මුහම්ම(සල)
ඇතුළු කිසිෙ ශුද් ධ කුර්ආනය හා සමානන්ථයක
නිර්මාණය කළ ෙනොහැකි බව අල් කුර්ආනය තරෙය් 
කරය. නබි(සල) තුමා බලය පසුපස  බඳින ෙකෙනකු වු
නම්  අලංකාරය හා උසස්  භාවෙයන් අන්  ගන්ථයකට
තරඟ කළ ෙනොහැක, අල් කුර්ආනෙරතෘවරයා තමා බව 
ඉදිරිපත් වන්නට.
තවද මුහම්ම(සල) තුමාණෙග් චරිතය ගැන දන්
ඕනෑම ෙකෙනක්  එතුමා බල ෙහෝ කීර්තය පතන්ෙ
ෙනොවන බව ෙහොඳ හැටි ද. දර්නීය ෙගොඩනැග,
අලංකාරවත් ඇඳුම් පැ, වටිනා යාන වාහ, නිතර ශංසා
කරන  අයෙග් මකම, ෙබොරු ආෙටෝප වැනි ෙද් කී
පතන්න පය  කරන වටපිට වක. එෙහත්  මුහම් (සල)
තුමාෙණෝනිහතමානී ගුණයට ආදර්ශය. නබිවරෙයක
වශෙයන් සමාජෙය් දරණ උසස් ස්ථාන ෙහෝ රෙට් නායකෙ
වශෙයන්  දරණ වගකීම් ෙය්  තම නිවෙසේ වැඩ කටය
වලට එතුමා සහා වූ. තම ඇඳුම් ණුවි එය මසා ගත්.
පාවහන් කැඩුනු විට එයද සාදා. නිවෙසේ ඇති දැඩි ක
එළුවන්ෙගන්කි◌ි ෙදවීෙම්හිද එතු. තම සමීපයට
පැමිෙණන සියලු අයට සවන් දී ඔවුන් සමඟ ක
එතඅමාෙග් සිර. එතුමාෙග් නුගුණ  ක, “ඔහු සැ
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හටම සවන් ෙද.” යනෙවන් ෙදොස් පැවරු බව අල් කුර
සඳහන් කර.
එක්  කලක මුහම් (සල) තුමණනට දක්වන
ෙගෞරවය ෙහේතුෙවන් එතුමාවගනු පිණනැගිට සිට ආචා
කිරීම මුස වරන්ෙග් පුරවීම නි, එෙසේ ෙනොකරන 
ෙලස නබි(සල) තුමා අණ කළ. “සමහර අයට නැගිට සි
ෙගෞරවය දක්වන පර්සියානුන් ෙමන් ඔබද ෙනොක.”
යයි එතුමාණඅවවාද කළහ. ෙද්ශපාලනෙයක් දුටු විට
ෙදනාම නැගිට ආචාර කරන ෙලස ජනතාවට බල කිර
ඉස්ලාමෙය් අසම්මත කාවැදපුරුද්යයි මිසර අස්ගර් වි
විද්ලෙය් උප කුලපති ෙෂයික් යූසුෆ් කර්දාවි.
ආචාර්ය ජමාල් බදවි ඒ  පිළිවත් කරුණු ෙගන හැර.
දිනක් න(සල) තුමෙණෝ ගමනක් ගිය අවස්ථාෙ,
සහාබාවරු ආහාර පිළිෙයල කිරීෙම් වැඩ ෙකොටස තම
ෙබදා ගත්. තමන්  දර එකතු කරන වැඩ භාර ගන් නා 
මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ පැවස. එතුමාෙග් වැඩ ෙකොටස
තමන් කරන බව සහාබාවරු පැවසු “මාෙග් වැඩ ෙකොටසත
ඉටු කරන බව දන. එෙහත්  වරසාද  ලබන්න මා
අකැමැති.” එතුමාෙණෝ පකාශ කළහ.
එතුමාව දැකගන්නට පැමිණි ෙකෙනක් 
ෙකෙරහි දක්වන ෙගෞරවය නිසා ෙවවුලමින් සිටි
(සල) තුමා ඉතාමත් කාරුණිකව ඔහුෙග ් පිටට,
“කලබල ෙනොවන් සෙහෝදරය. මම වියළි ෙරොටි ආහාරයට
කාන්තාවකෙග් පුෙතකු පමණක.” යයි ක.
21

දිනක් පිරිසක(සල) ෙවත පැමි, “අප අතෙරහි
සිටිනා උතුම් ෙකෙනකුෙයක්  ව, අප නාහකයා
ෙමනම අප නායකයාෙග්  පයාද වන  අල්ලාහ්ෙග
දූතයාණ,” යනුෙවන් ඇම. “ජනතාවන, ඔබ කලින් පැව
ෙදය ෙහෝ ඉන් ෙකොටසක් ෙහෝ පමණකවසන. ෙෂයිතාට
ඔබ ෙනොමඟ යවන්නට ඉඩ ෙනොතබ. මුහම්මද වන ම
අල්ලාහ්ෙග් ෙවකෙයක් ෙමන්ම ඔහුෙග් දූතෙය. අති
උතු, කීර්තියක් හිමි අල්ලාහ් මට දී තිෙබන තත
ඉහළ තත්ත්වයට මා  කරනවාට මම  අකැමැති.”
යනුෙවන් ඔවුන්.
දිනක් ගී ගයමින් සිටි ගැහ පිරිසක් 
කරමින ් න (සල) තුමාණන් ග. එතුමා දුටු ළම,
“අනාගතෙය් සිදුවන ෙද් දන්නා නබිවරෙයක් අප .”
යනුෙවන් කවියක් . එෙසේ ෙනොකියා ෙවනත් කුමක් 
කවියක් කියන ෙලස ඒ ළමයාට (සල) පැවසී.
මුහම්ම (සල) තුමාෙග් ආදරණීයයා වන 
ඉබ්රාහිමඩා විෙයහිම මරණයට පත් වූ වි ගහණයක්
සිදු වූ , ඉබරාහීම්ෙග් මරණයට අහසද ෙපොෙළො
ෙශෝකවන බවද, එය අල්ලාහ්ෙග් තහාර්යක් බවඇතැම අය 
සින බව දැන ගත් මුහම්(සල) තුමෙණෝ දැඩි ෙකෝපය
පත්, “ඉර හා හඳ  අල්ලාහ්ෙග් සංඥා ෙද. කිසි
මිනිෙසකුෙග් උපත ෙපත ෙහේතු ෙකොට ෙගන  ඒවාහි
ගහණය සිදුවන්ෙන්.” යයි හඬ නගා කාශ කළහ.
තම බලතල උපරීම තත්ත්ව තිබිය දී පවා 
(සල) තුමණන්ෙ නිතමානී භාවය ෙකතරම් විස්මජ
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දැයි දැක ගත හැ. එතුමාෙග් අනුගාමිකෙයෝ එතුමාට 
වීමට නිතර සූදානම් නමුත් අවනත වීම තමාට ෙන
අලලාහ්ට සිදු කළ යුතු බව (සල) තුමාණන් පැව.
අල්ලාහ්ෙගන් පහළ වූ ෙද්ව යන් සහ මිනිසාෙග් ව
බුද්ධියට අදාළ කරුණු අතර තිෙබන ෙවනස  වම 
ෙපන්වා ෙදන්නට . ශුද්වූ කුර්ආනෙය් නිෙයෝග ෙ
විෂයන්හී ෙසසු අයෙග් අදහස් විමසා එවාට නිස
ෙගෞරවය දක්වනට වූ. බද්ර් සටෙන්දී(සල) තුමාණන
සිය කැමැත් ත පසකට දමා හබීබ්  බින් (රල) ෙග්
ෙයෝජනාව  පිළිග. උහද්  සටෙන් දී මදීනා නුවර ර
සතුරන්ට මුහුණ ෙදන්නට ම(සල) තුමාෙණෝ කැමත
වුව, නගරෙයන් බැහැරව ෙගොස් සතුරන්ට මුහුණ දිය 
බහුතර තරුණ සහා වරුන්ෙග් අදහස. එම අදහසටද නබි
(සල) තුමාෙණෝ එකඟ ව. අගල්  යුද්ධෙය්දී මදීනා
අගලක්  කපන ෙලස සල්මාන් අල් ෆ (රල) තුමා දු
අදහසද පිළිෙගනයාෙව්  ෙයොදවනු ලැ. රසූල (සල)
තුමාණන්ෙග් යාදාමය  “ඔවුන්ෙග් කරුණු ඔවු
සාකච්ඡා කර.” යනුෙවන් අකුර්ආ42-38 වාක්ෙයහි
පවා තහවුරු කර තිබීමද දැක ගත.
තම ෙසොෙහොන නැමදුම් කරන ස්ථානයක් බවට 
කිරීමට එෙ ව මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ දැඩි විෙරෝධය 
කරන්නට ව. ‘උත්සව පවත්වන ස්ථානයක් බවට මා
ෙසොෙහොන පත් ෙනොකර.’ යනුෙවන් තහනම් කරන්න.
‘මාෙග්  පරමාධිපතියන, මෙග්  ෙසොෙහොන වැඳුම් ප
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කරන  පිළමයක් ෙලස පත් ෙනොකරනු .’ යයි
අල්ලාහ්ෙගන් ර්ථනා කිරීම එතුමාෙග්.
සීමාව ඉක්මවා තමා ගැන වර්ණනා ෙනොකරන ෙ
මහම්මද(සල) තුමාෙණෝ තමඅනුගාමිකයින්ට තදින්ම 
කළහ. “මරියම්ෙග්යාවන ෙජ්සු තුමාට බැතිමතුන් 
සමමාන කරන ආකාරයට මට කිසිවක් ෙනො. ඒ ෙවනුවට
‘මම අල්ලාහ්ෙග් වහෙලක් හා අල්ලාහ්ෙග් දූතෙයක්
පමණක්  කි.’ යයි එතුෙණෝ කීෙව. මිනිස
එකිෙනකාට අධික ෙලස ෙගෞරව සම්මාන පිරිගැන අල්
කුර්ආනය අපට අවවාද ක. “ඔබ තමන්ට වද්ධ බව
ආෙරෝපනය ෙනොකරව.” අල් කුර 53-32.
ෙම කරුණු වලට අමතරව මුහම(සල) තුමාණන
සිය බලය  සහ විශිෂ් ට දන්ෂතාවය ලබාගන්නා අර
කුර්ආනය රය  කළ බව  ඇතැම්  අය ඉදිරිපත්
තර්කයට එෙරහිවද ෙබොෙහෝ කරුණ. සිය අභිලාෂය
වාසිදායක ෙනොවන සියලු වශුද්ධ කුර්ආනෙයන් ඉ
කිරීම ස්වභාවික ෙදයක් වත, එතුමාෙණෝ එවැනි කිස
ෙනොකළහ. අල කුර්ආනෙය් කතුවරයා එතුමා ව තමාට
බලයක්  නැති බ, ගුප් ත දැෙයමි දැනුමක් ෙනොමැ.
එවානි ශක්තියක් ගිබුෙන් නමයක්ම සපුරාගන්
බවද  කිසිදු යක්  සිදු ෙනොවීමට වග බලා කන්නා
පකාහ කරන ෙලස අණ කරන ගන්ථයකනබි(සල) තුමාෙණෝ
රචනා කෙළේ කුමක් සඳහා දැයශ්න කළ යුතු කර. තමා
නව දහමක්  ෙගන ආෙව ් නැති , ෙමවැනි න්ථතයක
තමාට පහළවමට බලාෙපොෙරොත්තුවක් ෙනොවූ, අනකුත
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මිනි ෙමන් තමා සාමාන ෙකෙනක් බවද කාශ කරන 
ෙලස අණ කරන කෘතිෙය් රචනනය කෙළේ කුමන ෙහේක
නිසද?
නව ආගම අත ෙනොහැරෙයොත් එතුමාට හිංසා කරන ,
ඝාතන කරන බවට කුෙරයිෂිවරු තර් විට තම මහප්ප
අබු තාලිබ නබි (සල) තුමාෙණෝ දුන් පිළිතුරු
වැදගත්. “මහ  ප්ෙ, අල්ලාහ්ෙග ් නාමෙයන් දිවුර.
මෙග්  ෙම් වැඩ කටයුතු අතහ, මෙග්  දකුණු අ
සූ�යාද වමෙත චන්යාද තැබුවත් මම ෙමය අත ෙනොහ.
අල්ලාහ් මට ජය ෙදනතු ෙහෝ ෙමම �යාෙවන් මරණයට
පත්වනතුරු මම ඉදිරියට ෙගන ය.”

“(පතික්ෙෂේප කරන අ) පවසන, අල්ලාහුෙග් නිදහන
අත තිෙබන්ෙන් යයි මම ෙන. ගුප් ත දැය ම
ෙනොදන්ෙන. මා මලාඉකා (සුර දූතෙ) යැය ඔබට
ෙනොකියන්ෙ. මා ෙවත වහී මාර්ගෙයන් ලැබූ දැය 
ෙවන කිසිවක් මම අනුගමනය ෙන.” අල් කුර 6-50.
“පවසන. මම ඔබ වැනි මිෙහක්  පමණ ෙවම.” අල
කුර් 18-110

“(නබි තුමා) ඔබට පුස්තකය පහළ කර ලබන්ෙන
යයි ඔබ අෙප්ක්ෂා ෙනොකය. එෙහත (එය) ඔෙබ් හිමි
දයාලුභා ෙයන්“ අල් කුර්28-86.
“පවසන. මම  රසූල්වරුන් ෙගන් අමුත්ෙතක.
(ෙමෙලොෙවහ) මා ගැන ෙහෝ ඔබ ගැන ෙහෝ කුමක් කර
ලැෙබ දැයි මම ෙනොදන.“ අල් කුර්46-9
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බලය අත්පත් කරන්නට තිෙබලාෂය නිසා මුහම්
(සල) තුමාෙණෝ එකම සිහිෙශුද්ධ කුර්ආනය රචන
කෙළේ නම් ඉහත සඳහන් වැකි එහි ඇතුළත් වූෙය් ෙ
ෙහේතු ෙපන්වීම මහත් දුෂයාවක.
ෙදවනු, පථම වරට අල් කුර්ආන් වැකි කිහිපි
ෙමොෙහොෙතහි එතුමාෙණෝ දැක් තිචාරය බය ෙකෙරහි
අභිලායක් රහගතව ෙහෝ තිබුණු බවක් ෙනොෙ. හිරා
ගල්  ෙල හි සිටින, අල් කුරය පහළ වූ වි, සිය
බිරිය ෙවතට ලහිලහිෙය්  පමිණනෙග්  සිත් 
තිබුෙණ් මහත් වූ. බයට පත් වී උණ ෙවලඳුනා ෙ
ෙවවුලමි න් පැමිමාෙණෝ, ෙරදි කබැල්ලකි සිරු
ෙපොරවන ෙලස බිරි කී. බිය තුරන් වූ පසු සියලු
බිරියට පව, “කදීජ, මට සිවුෙණ් කුම? යි සි
කනස්සෙලන් යුතුව විමසන්.
ශුද් ධ කුර්ආනය ෙහළිදරව් වූ බව පැවසීම
අත්පත් කර ගැනී මට මුහ (සල) තුමාෙණෝ ෙයොදා ගත
රහස් උපකමෙය්  එක් පියවරක, එතුමා බියට පත්ව
කිසිදු ෙහේතුවක. ෙද්ව වාක පිළිබඳව කි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොමැති නම, නබිත්ව ය ගැ
අභිලාෂයක් රහසිගතව ෙහෝ එණනෙග් සිෙතතිබුෙ
නම, ෙද්ව වාක පහළ වීම එතුමාණන්ට මහත් ස
ෙහේතුවක් විය . මන්, එතුමා නිත ර ආශා කළ ෙදය
ඉෂ්ට වන සලකුණ එය වී. එෙහත් එතුමා ෙම්වා කි
සකස් ෙනොකළ බවටද ෙද්ව වාක අෙප්ක්ෂා ෙනො බවටද 
ඒ සියලු සාක්ෂිවලින් ෙපන. ෙද්ව වාක පහළ
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වීෙමන් එතුමාෙණෝ මවිකයට ප. ෙම්  ගැන ශුද වූ
කුර්ආනය පවසන්ෙන් ෙම. “ඔබට ගන්ථයක් පහළ කර

ලබන්ෙන ් යයි ඔබ අෙප් ක්ෂා ෙනො. එෙහත් (එය 
සිදුව) ඔබෙග්  පමාධිෙග්  දයාලු භාවෙය.“ අල්
කුර්ආ28-86.
ෙතවනු, තම  සහාබාවරුන ් ඉදිරිෙය්දී  (සල)
තුමාණන්ට වහි පහළඅතර එම අවස්ථායන් එතුමාණන්ෙ
මුහුෙණහි අමුතුම ෙවනසක් සිදුවීම. තද ශීතල
දිනයන්හී පවා එතුමාණ මුහුෙණ් ඩහදිය  අතර.
එතුමාෙග් අත්පා පවා වලංගු නැති තත්ත්වය. ඉවසීම
නැත ස්වාභාවය පසිද් ස්ථානයක පදර්ශනය කිරීෙ
ෙකෙනකුෙග් දුබලතාව ෙපන්නුම් ෙකෙරන බව සයන්
සැලෙකන නිස, මුහම්ම (සල) තුමාෙණෝ ශුද් ධ
කුර්ආනෙය් ආධාරෙයන් බලය අත්පත් කරන්නට වෑ
ෙකෙනක් වූෙය්, සෑම අවස්ථාවකම අන් අය ඉදිරිෙය්
හැඟීම් පාලනය කරගන වග බලා ගැනීමට ති. ඉතාමත්
අර්බූදකාරී අවස්ථාවන් හිදී පවා මහජනයා ඉදිරිෙ
ෙපනී සිටන්නට සියල පාලන නායකෙයෝ උත්සාහ කරන
බව කවුරුත් දන්නා .
සිවිව. මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ නබිත්වය ලැබී
පස සතුරන් ෙගන් පීඩාවට හා හිංසාවට මුහුණු 
අසීරු තත්ත්වෙය්දී මක්කාෙව් නායකෙයෝ එතුමා
වාසි ෙගන ෙදන ෙයෝජනාවක්  ඉදිරිපත්. ඒ ෙවනුවට
එතුමාෙග් ඒක ෙද්වවාතිපත්තිය ෙද්ශනා , එමගින
ජනතාව ෙභ්ද කරන යාවද  අත හැරිය යුතු යයි 
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ඉල්ලීම ක් . එම ෙයෝජනාව නබි (සල) තුමාණන්
ඉදිරිපත් කෙළතබා ඉබ්න් රබිය්යා නම් කාෆිර් .
“පුෙ, උසස් පවුලක උපත ලැබු ඔබ වංශව
ෙකෙනක. අප  සමාජෙය්  ඔබට තිෙබන ෙගෞරව ය ගැන ඔ
දන. එෙහත් ඔබ දැන් ෙගනැවිත් තිෙබන කරුණු න
ජනතාව කැලඹීමට පත් ව . අප සමාජෙය් සමගිය ඔබ බ
දමා ඇති අත, ඔවුන්ෙග් සමදායන්  සියල්ලළුවට
භාජනය  කර ඇත. ඔවුන්ෙග් ෙදව් වරුන්  ,
විෙව්චනයට ලක්, ඔවුන්ෙග් මුතුන් මිත්ෙතෝ ෙද්
ෙනොමැති  (කාෆි) අය බව ඔබ ප ්කාශ  කරන්ෙනහ. ඔබ 
සලකා බලනු පිණිස ෙයෝජනා කිහ ිපයක් මම 
කරන්නට කැමැත්ෙ. සමහර විට ඔබ ඒවා පිළනමට ඉඩ
ඇත.“ යයි උත්බා කය.
“කථා කරන්න අබුල් “ (උත්බාෙග් කුන්යා )
මම සවන් ෙදන්ෙ.“ යයි රසූ(සල) තුමෙණෝ පැවසී.
“පුෙ, ඔෙබ් ෙම්යා මාර්ගෙයන් ඔබ මුදල් උපය
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන අෙප් සියලු ෙද්පළ එක
ඔබව අපි අතර ධනවත් ෙකෙනක් කරන. ඔබ ෙගෞරවය 
පතන්ෙන ් ඔබව  අෙප්  නායකයා ෙලස පත්  සියල
තීරණ ගැනීම ඔබට භාර කරන්. ඔබට අවශ් වන්ෙන
රජකම නම ඔබව අෙප් රජු බවට පත් කර ගන. ඔබට
යක්ෂ ෙහෝ ජින්වරුන්ෙගන් උවදු සුව කර ගත
ෙනොහැකිව තිෙබ් දක්ෂ මන්තකාරෙයෝ ෙගන්වා ඔබව සු
කරන්ෙන. ඔබට සුවය ලැෙබන තුරු අෙප් ධනය වියදම
කරන්ෙන.“ යනුෙවන් උත්තව දුරටතපැවසී.
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ෙමහිදී ග වන වැදගත් කරුණක් නම් නවීන යුෙ
විද්වතුන් ෙමන්ම පැරණි කුෙරයිෂිවර (සල)
තුමාෙණෝ කිසියම් බලා ෙබොෙරොත්තුවකින් කටය
අනුමාන කිරීෙයාවය.
උතබාෙග් කථාව අවසන් කළා පස රසූල (සල)
තුමෙණෝ “ඔෙබ් කථාව අවසානද අබුල් ?“ යනුෙවන
විමසුෙ.
“ඔව“ යයි පිළිතුරු. “එෙසේ නම්  මට දැන් සව
ෙදන්.“ ෙලස රසූල(සල)  පැවසු ව, උත්බා ද එකඟ ව.
අල් කුර්ආනෙය් ෆුස්41 වන සූරාෙවන1 සිට 38
දක්වා වක රසූල(සල) තුමෙණෝ පාරායන කළ වි උත්බා
දෑත් ප පස දමා ඉතා  ඕනෑ කමින් ඒවාට සවන්. එහි පළම
වැකි හතර සහ අවසාන නැකි ෙදක පහත දැක.
“හාමම. දයාල, පරම දයාලුෙගන් පහළමක. එහි වැක
විස්තර කරන ලද න්ථය. වටහා ගන්නා ජනතාවට අරබි
බසින් කුර්. ශුභරංචියක, අවවාදයද ඔවුන්ෙගන් ව
ෙදෙනක් වැළෙක. එෙසේ ෙහයින් ඔවුහු ෙනො අසන.“
“රයද. දවාලද, හිර, සඳුද ඔහුෙග් දෘෂටාන ෙගන්.
හිරු, සඳටද සුජූද් ෙනො. ඔබ ඔහුට නමදින්ෙනහ,
ඒවා නිර්මාණය කළ අල්ලාහ්ට සුජූ.
ඔවුන් උද්හ නම. ඔබ හිමින්නිධාන ෙයහි රෑ 
ඔහ සුශුද්කරන්ෙනෝ. ඔවුහු ආයාස ෙනොවන්ය.“
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රසූල(සල) තුමෙණෝ කුර්ආන්  පාරායන කර සජදා
කිරීම ගැන සඳහන් ව කිය වූ විට සජදා, “අබුල් ව,
ඔබ  සවන්  දුන. දැන් (ඉතිර) ඔබට භාරය.“ යනුෙවන
පැවසී.
මුහම්මා (සල) තුමාණන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තිව
දැය මුස්ලිම්  ෙනොවන ජනතාව පමණක් ෙනොව මු
ජනතාවද ෙමම සිදෙයන්වටහා ගත යුත.
මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ අල්ලාහ්ෙග් නබිවරෙයක
ෙමම වාක් යන්ට සවන් දුන් උත්බා අවෙබෝධ කර .
ඔහුෙග්ධම මිරන, මුහම්ම (සල) තුමාණන් පාරායන
කර ෙපන් වවැකි වන වශී කර ග බව ඔහුට විරිළු ක.
මුහම්ම (සල) තුමාෙණෝ ධනය ෙහෝ බලය ලබන
අෙප්ක්ෂාෙවඅල් කුර්ආනය රචනා කෙළේ, ඒවා ලබා
ගන්නට ෙමයට බඩා කදිම අවස්ථාවක් ලැෙබන ්ෙන.
ෙමහි ශ්නය නම, එතුමා ෙමම කදිම අවස්ථාවතික්ෙෂේ
කෙළේ  ඇය? එයට පිළිතුරු සපයන්නට කිසිෙවක
ෙනොවීය.

5. අරාබි ජාන්ෙග් සමගිය හා විම
සඳහාද?
අරාබි ජනතාව එක්සත් කර ඔවුන්ට විමුක්තිය
අරමුණි ශුද් ධ කුර්ආනය රචනය ක ළ බ ඇතැම්  අ
අදහස් ඉදිරිපත් . ඒවා පහත  සඳහන්  ෙහේතුන් මත 
වැෙට.
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පළමු, ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන තර්කය පිළි, ශුද්
වූ කර්ආනෙය්ධාන ෙත්මාව අරාබිවරුන්ෙග් සමග
විමුක්තිය වි. ඇත්ෙතන්ම අරාබි ජාතින්ෙග් සමග
විමුක්තිය පිළිබඳව පවස කිසිවශුද්ධ කුර්ආනෙ
දකින්නට න. ශුද්ධ කුර්ආනෙය් කතුවරයා මු(සල)
තුමාෙණෝ යනුෙවන් ෙමොෙහතකට ෙහෝ සිතුෙව් නම් 
අරමණ අරාබි ජාතින්ෙග් සමගිය ෙනොවූ අතර අවම 
එය පිළිබඳශුද්ධ කුර්ආනෙය් ෙකොතැනකවත් සඳහ
නැති බව ෙපන්වදියහැකි.
ෙදවනු, ශුද් ධ කුර්ආනය ඉදිරිපත්  කරන ඉස්
උම්මා ෙහවත් ජාන්ර ජාව  එක්තරා ෙගෝයකට ෙහෝ
රටකට සීමා වූ පටු ජාති වාදයට වඩා හාම ෙවනස්
සමාජයක. සත් (හක) හා අසත් (බාති) අතර ෙවන් කර
ෙපන්වන සංකල්පය ඉස්ලාම්. ෙකෙනක් කුමන රට,
ජාතියක. කුලයක, භාෂාවකට, වර්ණයක, ෙල් නෑ කමට
අයත් වු, ෙමම සංකල්පය පිළිගත් විගස ෙමමන්තර
පජාවට අයත් සාමාජිකෙ බවට ඔහු පත් ෙ. ඇත්ෙතන්
පියාෙගන් වන ෙවන් වන අවස්ථා පවා ෙම් නිසා ස.
ෙමම  සංකල්පය නිසා පවුල්  හා සමාජය තුළ ෙභ
වීමටද සිද. නබ් (සල) තුමාණන්ෙග් බාප්පා වන හ
(රල) මුස්ලිම් බවට පත්වීෙමනෂ වරුන්ෙග් අසහ
තවත් උ වූ අතර උත්බා සඳහන් කෙළේ ෙමම අසාම
තත්වය ගැනය. ඉස්ලාමය  ජය ගත්  ප, අරාබි ෙද්ශෙ
පැවතුෙණ් සංකල්පවාදී සමගියක් ශුද්ධ කුර්ය
පබල ෙලස රුකුල් දුන්ෙන්ද එවැනි 
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ෙතවනු, මුහම්ම (සල) තමාණන්ෙග් අණ අරාබි
ජාතිය එක්සත් කිරීම ව, එතුමා රෙජකකරන බවට
උත්බා ෙපොෙරොන්දුවක් ද, එතුමාට එය ෙබොෙහෝ සතුට
පිළිගන්නට . රජවරෙයකු වශෙයන් ලැෙබන බලය හ
තනතුර උපෙයෝගි ෙකොටෙගන එක්සත් අරාබියක් ෙගොඩ
නගන්නට කදිම අවස්ථාවක් උදාවන. එෙහත් නබ(සල)
තුමාෙණෝ එය ත්ක්ෙෂේප කළ විට එවැනි ෙචෝදනාද ඒ ස
බිඳ වැට.
සිව්ෙව, මුහම්ම(සල) තමාණන්ෙග් ෙච්තනාව අර
ජාතික අභිමානය ෙගොඩ නැගීමක් ෙසේ සි, ශුද් ධ
කුර්ආන් වැකි එයට ප වීම දැක කැලඹීමකට පත්.
එයින් වායක් නිදසුනක් වශෙයන. “අෙහෝ මරියම

සැබැවින් ම අල්ලාහ් ඔබ ෙතොරා ගත. ඔබ  පරශුද්
කෙළේය. ෙලොව  ස්�න්ට ඉහළන් ඔබ ෙතෝරා ගතය.“ යි
මලාඉකාවරු පැවසුෙව.“ 3-42.
ඉහත  සඳහන්  වාක උසස් ෙකොට පවසන්ෙන් ෙජ
තුමාණන්ෙග්නිය වන මරියම් තුමිනය. එවැනි උතු
ෙගෞරවයක් බයිබල පවා කිසිදු ස්ථානයක මරියම් 
පිරිනමා න. මුහම් (සල) තුමාෙණෝ අරාබි ජාතිෙයක
අතර එතුමා අරාමක අවිදිෙයමතු ෙව් අරාබි ජානතය.
ඔවුන් අකැමැති , ෙජ්සු තුමාණන ් ෙග්   මව 
කාන්තාවක් වන මරියම් තුමිය ස්�න්ට ඉහළින් ෙතෝ
ගත්  බව ශුද් ධ අල් කුර්ආනෙය් ඉතා අලංකාර භා
ෛශලිෙයන් එතුමිය වර්ණනා කර. නබි (සල)
තුමාණන්ෙග් මව ගැන ෙහෝ ෙවනත් අරාබි කානගැන 
32

ෙහෝ කිසිව ශුද ව කුර්ආනෙය් ස වී නැ. අරාබි
වරුන්ෙග් ජාතිමානය වර්ධනය කිරීෙමහි ෙයෙදන 
ෙචෝදනා එල්ල වූ මුහම(සල) තුමාෙණෝ එම කටයුත්ත 
ෙනොකර එතුමාට එෙරහිව කුණ කළ යුෙදව් ජාතීන
කාන්තාවක් ගැන ෙමතරම්ෂ්ඨ වචන ෙයොදා පාරායන කරයි
ද? අරාබිවරුන්ට හිකම් , ඔවුන්ට පහත් ෙලස සැ
යුෙදව් ජාට අයත්  කාන්තාව ශුද් ධ කුර්ආනෙ
උසස්තම ෙගෞරවයට ලක් වූෙෙකෙසේද? අරාබිවරුන් එක
කිරීෙම් අදහස ෙහළමට පහත  සඳහන් තවත් වායක්
බලවත් පහරක් එල්ල කරන්ෙන් ෙ.

“ඉස්රායිල් දර, මා ඔබහට පදානය  කළ විෙශේෂ
පරපසාද සහ මා ඔබ ෙලෝක වාසන් ෙකෙරහි උත්කෘෂට 
හැටිද සිහි කමැනව.“ අල් කුර්2-47.
කළු ජාතීන්ට දැඩි අභිමානය දක්වන ෙකෙනක්
ජාතික ආඩම්බරය අවුස්සනු පිණිස සුදු ජාශස්ති ග
ගායනා කරය ද යන්න සිතිය හ?
පටු ජාතිවාදය මසමාජයක් ෙගොඩ නගන්නටයා කරන 
අයට අල්  කුර්ආ නය පැහැදිලි පිළිතුරක් ස
ආකාරයටය. “අෙහෝ මිනි, සැබැවින්ම පෙයකුෙගන් ස

ස්�යකුෙගන් ඔබර්මාණය ෙකෙළ. ඔබ එකිෙනකා දැන
ගනු පිණිස ජාතීන් හායන් ෙකෙළ.  (පිකල් කරන
පිණිස ෙනො) සැබැවින් අල්ලාහ්  ෙග් සන්නිධාන
ඔෙබන් ඉතා ෙගෞරව ඇති තැනැත, ඔෙබන්බිය බැති මත.
අල්ලාහ් සර්වඥ, සර්ව ඥාන.“ 49-13
33

6. සදාචාර ගණ වර්ධනය කම අරමණක්?
මතු දැක් වශ්න වලට පිළිතුරු දීමට ෙ විෙම
ෙහේතුෙවන් සදාචාර ගුණ වර්ධනය කිරීෙම් අරමුණ
(සල) තුමාෙණෝශුද්ධ කුර්ආනය රචනය කළ බව ඇතැ
විද්වතුන්ෙග් අදහස්. ෙමම සංකල්පෙයන්ද තවතශ්න 
කිහිපයක් පැන.
සදාචාර ගුණ වර්ධනය ඉතාමත් උතුම් .
වංචාව ෙහෝ ෙබොරු වැනි දුස ිරිත් මාර්ගෙ යන එය 
සාක්ෂාත් කර ගත ය. වැරදි �යා මාර්ගය ෙයොදමන
සදාචාර සම්පන් න සමාජයක් ෙගොඩන්නට නබ (සල)
තුමාණන්ට තිෙබන අතාව ගැන පැහැදිලි කරුණු ෙනො
අතර ෙමම ෙචෝදනාව  එල්ල කරන පිරිසද එයට පිළ
සැපයිමට අෙපොෙහොසත් .
ෙදවනුව අල්ලාහ් ට විරුද්ධව ෙබොරු කී
සහගත පාපයක්  බවට ශුද් ධ කුර්ආනයකාශ  කරන්ෙන
ෙමෙසේය.

“තවද, අල්ලාහු ෙකෙරහි ෙබොරු ෙගතු අයටඔහුට
කිසිවක් වහී මාර්ගෙයන් පහළ වනු ෙන, ‘මට වහී
පහළ වුෙය‘ යි  අයටද ‘අල්ලාහු පහළ කළ දැය වැනි ද
මමද පහළ කරන්ෙන‘ය ක අයටද වඩා අපරාධකරුවන
කවෙර්?“ අල් කුර්6 - 93.  
“ඔහු අප ගැන ෙබොරු ෙගතුෙව ් ඔහු දකුණති
අල්ලා ගන්ෙ“ අල් කුර්69-44 සහ 45. ෙම් පිළිබ
ශුද්ධ කුර්ආන් ව 42 – 44 සහ 16 – 105 බලන්.
34

ඉහත සඳහන් වැකි සියල්ලම එවැනි ෙබොරු ෙගොත
ඉතාමත් නින් දිත දඬුවම් ලැෙබන බව අවව. අල්
කුර්ආනෙය් තර ්තෘ තමා බව දැන ෙගන වංචනික ෙල
ෙදවින්  වහන්ෙසේෙග් වදන්  බව දැනුවත් පවසා,
මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ පරාධකර ෙවක් බවට තමාව පත
කර ගනී යයි කිව හ? එතුමාෙණෝපවසන ෙබොරු කවදා
ෙහෝ ජනතාව ෙසොයා ගන යන බිය නිසා ඉහත සඳහන් ව
ෙම්  ආකාරයට පවසන්නට තිබ. “ෙදවියන් වහන්ෙ

ෙවනුෙවන් අව නම් ෙබොරුව්ක් පවසන්නන් ෙකෙර
කිසිදු වරදක්.“  එෙහත් එවැනඑක වාක්යක් වූවශුද්
වූකුර්ආෙය් දක්නට.
ඇත්ත වශෙයන්ම සාන්ත පා(St.Paul) තුමා බයිබ
අලු ගිවිසුෙම් ෙ 3 – 7 ෙමවැනි වාකයක්  ෙයදුෙ.
‘නමුත් මාෙග් ෙබොරුව ෙකොට ෙගන ෙදවියන
වහන්ෙසේෙග් මහිමය පිණ වහන්ෙස ෙග් සැබෑකම වඩ
වුෙය් , මමත් පව්කාරෙයකු ෙමන් තවත් ව කරනු
ලබම්?‘
ෙතවනු. මුහම්ම (සල) තුමාෙණෝ සම්පූ ශුද් ධ
කුර්ආනය එඅවස්ථාවක ෙගන ආෙව් නැ. වසර විසි ත
කාලයක් මුළු, ෙකොටස් වශෙයන් එය ෙහලිදරව් ක
ලැබු අත, එම කාලය තුළ ඕනෑම ශ්නයකට පිළිතුරු ස
බවට ශුද්ධ කුර්ආනය ස්ථීර ෙපොෙරොන්දුවක් විවෘතව
කරය. “ෙම්අල්කුර්ආනය පහළ කරලැබු සමෙයහි එව
කරුණු ගැන ඔබ ඇසුවා නම්  එය ඔබට පැහැදිල
ලැෙබය.“ අල් කුර්5 -101.
35

ෙමම  අවස්ථාෙවන් ෙයෝජන ගත්  ජනතාව ෙනොෙයක
කරුණු ගැනශ්න ඇසූ. මත්පැ, සූද, කාන්තාවන්ට ඔස
සිදු, යුද්ධෙයන් ජය ලැබු වස්තු ගැන පමණක් ෙන
කර්නයින් වඓතිහාසික නායකයින් ගැශ්න  ඇසූ.
ෙමම පශ්නයන්ට තිචාර දක්ව, අවම වශෙයන් 15
වතාවක්  පම, “ඔවුන් ඔෙබන් වෂය ගැන පශ්න  කරත.
ඔවුන්ට ෙම්රින් පව.“ යයිශුද්ධ කුර්ආනය මුහම(සල)
තුමාණන්ට පව. ෙමහිදීශ්නයක් පැන නගින බව ෙපන්වා 
යුත. මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ සමාජෙය්තිසංස්කරණකිෙම
අරමුණිඅල් කුර්ආනය රචනය කෙළේ, එම ජනතාව ඉදිරිප
කරන පශ්න එම අරමුණට ගැලෙපන අයුරිෙබ් දැයි කලින්  
ගන්නට අවස්ථාවක් ෙනොත. රෙට් ආහාර ශ්නය ගැන සාකච්ඡා
කරන්නට පැමිෙණන ජනාධ වරෙයක ඕනෑම පශ්නයක් ඉදිරි
කරන ෙලස මාධ් ෙව්දීන්ට ආරාධනා කිරීම නුවණයාවක්
ෙනොෙව. මන්, ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් ගැන සමහර මෙව්දී
පශ්න කරන්ටද අවස්ථාවක් ඇ ෙහයි.
සදාචාර ගුණ වර්ධන පිළිබඳ සංකප්යට එෙරහිව පැ
තවත පශ්නයක් නම් මුහම(සල) තුමාණන්ෙගකාශයන් පවා
කිහිප තැන්හී අල්ශුද්ධ කුර්ආනය තුළ නිවැරදි කර.
ෙමයට එක නිදසුනක් . නබි(සල) තුමාණන්ෙග් බාප්පා හ
(රල) තුමා මරණටය පත්. එතුමාෙග් මළ සිරුර අබු සුෆ
බිරිය වන හින්ද් නැමැත්තිය ඉතාමත්  කුරිරු ෙල
කළාය. එතමාෙග්  මළ සිරුර දුට (සල) තුමාෙණෝ ‘ෙමතරම්
ෙකෝපයට ෙමයට ෙපර මම පත්  ෙනොවුෙ. කුෙර වරුන්
විරුද්ධව අල්ලාහ් මට ජය දු. ඔවුන් තිස් ෙදෙකුෙග් ම
සිරුරු ෙම් ආකාරයට විකෘති .‘ යයි කාශ කෙළේය. ඒ
අවස්ථාෙව්දී එතුමාට අල්ලාහ්ෙග් වදන ෙමෙසේවු.
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“ඔබ දඬුවම්රනෙන හි න, එයින් ඔබ ෙපළනු ලැබූ ද
සමාන දැයන්  දඬුවම් . ඔබ ඉවසුනු නම් ඇත්ෙතන්
(ඉවසී) ඉවසනවුන්ට ඉතා ෙහො.“ අල් කුර්16 -126.
ඉන්  අනතුරුව ර (සල) තුමාෙණෝ තම කාශය ඉටු
ෙනොකළා පමණක්  ෙනො, යුද්ධයක මළ සිරකෘති කිර
මුස්ලිම්වරුන්ට සම්පූර්ණෙ ද කළහ.
උහුද් නටෙන්දී(සල) තුමාණන්ෙග් මුවට වැදුණු
එතුමාණන් ෙග් දතක් . “ඔවුන්ෙග් නබිවරයාෙග් මුහ
සිලිමට �යා කරන  ජනතාවක්  දියුණු වන්ෙන් ෙ?“ ය
එතමාෙණෝ කී. එයට පිළිතුරු වශ“ඔවන් ෙකෙරහි සමාවම 

ෙහෝ ඔවුන්ට දඬුවම් දීම ෙහෝඔබට නැත. සැබැවින්ම ඔව
අපරාධකරුෙවෝ. අහස් හී දැයද ෙපොෙළොෙවහි දැයද අල්ලා.
ඔහු සිතු ෙකෙනකු කමා කර. ඔහු සිතු ෙකෙ දඬුවම
ෙදන්ෙන. අල්ලාහ් සමාව ෙදන්ෙ. දයාළු.“ යන 3 – 128, 129
වැකි පහළව.
ඇත්ත වශෙයන්ම අල් කුර්ආධාන අවශ්තාව සමාජෙය්
සදාචාර ගුණවර්ධනය බව සිතීම පවා වැරදි. සදාචාරය 
පිළිබඳ උපෙදස් අල් කුර්ආනෙය් නිෙව්දන වලින් .
විශ්වය පිළිබඳව යනය හා පරීක්ෂණ කරෙලස උපෙදස් ෙදන 
වැකි විශාලමාණයක්අල කුර්ආනෙය් සඳහන් .

“අල්ලාහ් නිර්මාණය ෙකෙපථමෙයන් උත්පාදනය කෙළ,
පසුව පුනරුත්පාදනය කරන්ෙන් දැයි භූමිෙයහි ගමන
කිය.“ අල් කුර්29-20. ෙමම විෂය පිළිබ12-105, 2-29,
38-27ථ 7-185 වැනි වැකිද කියවා බ.
ෙද්ව විශ්වාසය සහ ඉස්ලාමිය ශික් පිළිබඳ වායන්
150ක් පහළ වූ අ, ස්වාභාවික සිද්ධීන් පිළියන්756ක්
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පහළ වු. විශ්වය ගැ අධ්යනය කිරිම පිළිබඳව අල් කුර්
වූ සැලකිල්ල ෙකතදැය ෙමයින් අවෙබෝධ කර ගත හ.
අවසාන වශෙයන් මුහම්(සල) තුමාෙණෝ දැනුවත්ශුද්ධ
කුර්ආනයබන්ධ කළ බවට නගන ෙචෝදනාව එතුමාණන්
චරිතය හා ඓහාසික සාක්ෂීන් සමඟ කි ම සැසෙඳන්ෙන්
නැත. නබිත්වය ගැන කථා කරන්නට ෙබොෙහෝ කලකට ෙපර ,
සත් වන්තය, විශ්වාස වන්තයා වැනි ෙගෞරව නාම එතුමා
සමාජෙය් හවී ති. එතුමා එක් වතාවක් වුවද ෙබොරුවත්
බවට කිසි විටක සඳහන් වි ෙනොමැති අතර එතුමාෙග් සතු
බව පිළිග. එතුමාෙග් ධර්චාරය ආරම්භෙය්දී සෆා කන්ද
නැඟ කුෙරයිෂි ජනතාවට අඬ ග. එතුමා වටා ඔවුන් ෙරොක් .
“ඔබට පහර දීමට සූදානම්ව අශ්වාෙරෝහක ෙසවක් කද පිටු 
පැමිණ සිටිනා බව මම පැවසුවෙහොත් ඔබ මාෙග් වචන ව
කරන්ෙන?“ යි හ්න කළහ. “ඔව. ඔබ කිසිදු කැළැල්ලක් ෙන
ෙකෙනක. ඔබ  කසි විටක ෙබොරුවක් පවසනු අපි .“
යනුෙවන් ඔවුන් පිළි.
එක් කෙලක  එතුමාෙග් බලවත් සතුෙරක් වූ අ, නබ
(සල) තුමාෙණෝ ෙබොරුකාරෙයක් යයි ෙචෝදනා නග න්නට
පසුබට ව. ම්හම්ම(සල) තුමාෙණෝ ෙද්ශනා කරන්ෙන් කුමක
ෙරෝමානු අධිපති ෙකලියස්  රජු නැඟශ්නයට “අල්ලාහ්ට
පමණක්  නමදින ෙත, ඔහුට කිසිෙවක් ආෙද්ශ ෙන
ෙලසත, අෙප් මුතුන්මිත්ෙතෝ පැවසූ සියලුෙද් ඉව ඔහු
පවසය. අල්ලාහ්ට නැමදුම්, ඔහුෙගන් පමණක් යාච්ඤා 
ෙලසත්  සත පවසන ෙලසත්  පිරිසිදුව ජිවත්වන ෙලස
සමඟ සුහදව ජීවත් වන ෙලසත් ඔහු අපට අ.“ යනුෙවන
කාෆිර් වරුන්ෙග්  පිලට අයත් අබු සුෆියාන්.
මූලාත සහීහ් බුහ.
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එතුමාෙග් අක භාවය සනාථ කරන තවත් වැදගත් සිද්
ෙදස බලම. සතුරනඑතුමා ඝාතනය කරන්නට සූදානම් වී එත
නිවස වට කළ අවස්ථාෙව්දී ජීවිතාරක්ෂා මදිනාවට පිට
වීමට ෙප, සුරක්ව තබා ගන්නා ෙලස භාර කළ කුෙරය
සතුරන්ෙග් වටිනා වස්තු ඔවුන්ට ආපසු භාර ෙදන ෙලස 
(රල) තුමාට භාර කෙළේ. එතුමාට සිද්ධිෙය් ෙචෝදනා
කුෙරයිෂිවරු පවා තම වටිනා ආභරණාදිය සුරක්ෂිතව 
ෙලස ෙදන තරමට ඔවුන් එතුමා විශ්වාස කළ බව ඉන් .
ඉහත සඳහන් කරුණු මත මුහ(සල) තුමාණන්ෙග් අවංකභා
සහ උදාර ගුණය ගැන එතුමා හා ගනු ෙදනු කළ සතවා සහතික
කරන බව ඉතිහාසඥෙයෝ වාර්තා ක.
ෙම්  පිළිබඳව කිසිදු තර්කයක්  ෙනො, ඇතැම්
විද්වතුන් මු(සල) තුමාෙණෝ දැනුවත්වම කුර්ආනය ප
ෙබොරුවක් ක ළ බවට නැගූ ෙචෝදනාව ඉවත , එතුමා
ෙච්තනාවකින් ෙතොරව ෙබොරු ෙග ශුද් ධ කුර්ආන
අල්ලාහ්ෙගන් බව ඉදිරිපත යැයි පවස. දැඩි විෙව් චන 
ෙචෝදනා නගා පරාජයට පත් ෙමම විද්, නව උපකමයක් ෙයොදා
ගත්. ඒ වනාහි මුහම් (සල) තුවාණන් ගැන සානුකම
සංකල්පයක් ඉදිරිපත්. එතුමා අපස්මාර ෙරෝගිෙ, ආත්ම
මුළාව ලක් වූ ෙකෙනක් යනුෙවන් අනුකම්ප, එම ෙරෝග 
තත්ත්වමත අල් කුර්ආනය ෙනොදැනුවත්ව එතුමාෙග් මු
බව  කරුණු ෙපන්වන්නට ෙයද. ශුද් ධ කුර්ආනය ෙද
නිෙයෝගයක් ෙනොවන බව ෙපන්විම ඔවුන්ෙග් එකම .
ෙමහි ඓතිහාසික පසුවිම ෙද. දහනව වන ශත වර්ෂෙය
මැද භාගෙය්  ෙපරදිග රටවල් පිළිබඳෂඥයින් ව
ඕරියන්ටලිස්ට් හැඳින්වන බටහිර ෙල්, නබි (සල)
තුමාෙණෝ පිළිබඳව අදහස් දැකහිලා ෙවනසක් ක. 1840
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වසර මාර්ත 8 වන  සිකුරාදා ෙතෝමස් කාලයිල් නම් වි
(Heroes & Hero worship) වීරයින් සහ වීරයින් පිදීම යන 
යටෙත් ඔහුෙග් ෙදවන ෙද්ශනාව ආරම්භ . ඊට ෙපර මුහම්ම
(සල) තුමාණන්ෙග් ගුණය සහ විෙශේෂෙයන් ෙග අවංක
භාවය ගැන සලකා බලන ෙලස කාලයිල් තම ෙද්ශනාෙවන් ඇ
කෙළේය.
කාලයික්ෙග් ෙද්ශනෙය, ඔහුෙග් සමකාලීන විද්වත
�යා  මාර්ගයට නව මුහුණුවරක් ෙදන. මුහම්ම (සල)
තුමාණන්ෙග් නබිත්වය පිළි ෙන, එතුමාෙගඅවංකභාවය 
ගැන විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ නමුත් එතමාෙණෝ නබි වරෙ
සහ  අල්ලාහ්ෙගන් නිෙව්දන පහළ වන බව අවංකව විශ්වා
ෙකෙනක්  වූ, සැබැවින් ම එවැනි කිසිවක් පහළ ෙන,
මානසික ෙරෝගී තත්ත්වෙයන් එතුමාෙණෝ සිටි බව ඔවු
උපකම වලින් ෙපන්නුම් කරන. ෙම් ආකාරෙන් මුහම්
(සල) තුමාෙණෝ ෙබොරුකෙයක යන මතෙයන් ඉවත්, මුළාවට
පත්  අවංක ෙකෙනක ් යන මතය ෙසේ ෙමම  යුෙරෝපාන
ඕරියන්ටලි වර ෙවනස් කරන්නට ව.
ෙදවනු, ෙමම යුගෙය් යුෙරෝපානු අධිරාජ වාපත් කර
ගත් ආසියානු හාකානුපෙදශ වල �ස්තියානි ආගම පතුර
මෂනරි ව්පායරය �යාත්මක ෙවමින් පැ. ෙමම රට වැසියන
පාලනය කිරීෙම්දී මුස්ලිම් ජනතාව සමඟශය කරන්නට
අධිරාජ වාදීන්ට ස. මුස්ලිම් ජනතාවෙග්  ආගම ෙව
කරන්නට න, නබි(සල) තුමාෙණෝ ෙහළා දැකීම අත හැරිය 
වබද, ඒ ෙවනුවට සානුකම්පිතව හා තරලව ෙද්ශනා කළ යු
බවද  මිෂනරිවරු ෙත්රු. ඒ සඳහා කාලයිල්ෙගමය 
වාසිදායක බවද වුන් හඳුනා .
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ඉං�සි නැගැනහිර ඉන්දියා සමාගෙම් උසස් නිලධාරි
�මත් විලියම් මු පුද්ගලයා යුෙරෝපානු අධෙය් පාලනයට
සහ මිෂනරි වරුන්ෙගපාරයට විශාල ශෙයන් සහය ව. උතුර
ඉන්දියා, ඉන්දියානු ජනතාව අතර මිෂනරපාරෙය් ෙයදී ස
කාල්  ෙගොටාෙලබ් ෆ්ලැන් ඩර්  නම් පාදිලි වරෙයක්
සම්බධ වි සිටි. ඇත්ත වශෙයන්1854 වසර ෆ්ලැන්ඩර් ස
රහ්මතුල්ලාහි ෙකරනාවි නම් ඉන්දියානු මුස්ලිම් වරෙය
පසිධ ආග්රා සංවාදෙය් විලියම් මුයිර් විනිශ්චය කර
සිටිෙ. විවාදෙය් අන්ත පරාජයට ව ෆලෑන්ඩ, පාකිස්ථානෙය
ෙපශාවර් නගරයටද පසුව ෙකොන්ස්ටන්ටි නුවරටද(තුර්
රෙට) ස්ථාන මාරුවක් ලැ. (මුහම්මද් ෙමෝහර් අලවිද්වෙ
රචනා කළ ‘නබි තුමාණන්ෙග් ජීවව සහ ඕරියන්ටලිස්‘
යන ගන්ථෙයන් උපුටා ගන්න) ඕරියන්ටලිස්ට් වරනව 
උපකමය ගැන දැන් විමසා බ.

7. ෙච්තනාෙවන් ෙතොරව ෙබොරු ෙ
මුහම්ම (සල) තුමාණන් ටථම වරට ෙද්ව වාක
ෙහළිදරව් වූ ආකාරය සහ පසුව වරින් වර නිෙව්දන
වන විට එතුමා පවූ තත්ත්වය පිළිබඳ හදිස් ෙද. එම 
හදිස් වදන් පදනම් කර ෙගන බටහිර විද්වතුන් ෙමම
ඉදිරිපත් . එම හදීස්  වදන් ෙදකම ආයි (රල) තුමි
විසින් දන්වන ලද බව සහීහ් අල් න්ථෙය් වාර් ථා
ඇත.
විශ්වාසවන්තයින්ෙග් මාතාව වන (රල) තුමි
ෙමෙසේ දනවය.
41

1. අල හාරිත් බින් හ(රල) වරක්“නබි(සල) තුමාණ,
ඔබ තුමාට ෙද්ෙහළිදරව්ව පහළ වන්ෙන් ෙකෙ?‘ යි
විමස. එවිට එතුමාෙණෝ ඇතැම් අවස්ථාවන්හ
සිනුවක නාදයක් . එම පහළ විම මහත් අසි පත්
කරය. පහළ වූ කරුණු මම අවෙබෝධ කර ගත, ඒ
තත්ත්වය ඉවත් ව. ඇතැම් අවස්ථාවන්හී මිනිස් 
මලාඉකාවරෙයක් මා ෙවතට පැමිණ කථා කරන විට 
පවසන  කරුණු මම වටහා ග.“ යය පළතුරු ද.
ඇත්ත වශෙයන් ම දැඩි ශීනයක ෙද්ව නිෙයෝ
එතුමාට පහළ වීම දුට. එතුමාණන්ෙග් නළෙ
ඩහදිය බින්දු ගැලීම මම .
2. විශ්වාසවන්තයින්ෙතාව වන  අයිෂා (රල) තුමි
ෙමෙසේ දන්ව. “ෙද්ව නිෙව්දන අල්ලාහ්ෙග්(සල)
තුමාණන්ට ෙහළිදරව් වුෙය් යහපත් සි. ඒවා
ආෙලෝකමත්  දහවල් කාලය ෙමන් සැබෑවක් 
පත්ව. ඒ සමගම හුදකලාව ෙකෙරහි  තුළ ආශාව
අධික ව. හිරා ගල් ෙලෙන් දින කිහිපයක් හ
අල්ලාහ් නැමදුම් කරමින, සිය පවුෙල් අය ද
ගන්නටෙහෙතම නිෙවසට පැමිෙ. තම ගමන සඳහා
ආහාර රැෙගන ෙගොස, සිය බිරිය වන කද(රල) ෙවතට
යළි ආහාර ෙගන යනු පිණිස පැ. හීරා ගල් ෙලෙ
සිටි අවස්ථාවක ෙහළිදරව්ව එතුමාට ප.
මලාඉකාවරෙයක්  එතුමා ෙවතට සමප්ත  ‘කිවන‘
යයි නිෙයෝග කෙළ. ‘කියවිමට මම ෙනොද.‘ යයි නබ
(සල) තුමාෙණෝ පිළතුරු.
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“ඉස්ලාමය  සහ බටහි“ නම්  කෘතිෙය ‘සංස්කෘතිය
පිළබඳ ඓතිහාසික සමාෙලෝ‘ යන මාතෘකාව යටෙත්
ෆිලිප් හනම් විද්වෙමෙසේ ලයය. “ෙද්ව ෙහළිදරවපහළ
වන විට නබ (සල) තුමාෙණෝ තිෙය කුල් ම හදිස
අසනප තත්ත්වයට පත් වීම,  එතුමාට අපස්මාර ෙරෝග
වැලුඳුණු බවට සමහරු ෙචෝදනා එල්ල කරන්න
ගත්.“
“ඉස්ලාමය හා බටහිර - පතිරූපයක නිර්ම“ යන 
කෘතිෙයහි ෙනෝර් මන් ඩැනිෙයල් නම් තවත්  වි
අදහස් වල  සාරාංශය ෙමෙසේ ලිය. “මුහම්මද් ඇසන්දු
�යා මගින් තම ෙද්ව ගතිය ගැන කදිජා තුමියට ඒත
අවසාන බව ඇතැම් අනුව පවසය. ෙදවියන් වහන්ෙසේ ෙ
ලැබ තින්දුෙපථම වරට හටගත් අපස්මාර ෙරෝගය පහදා
දිෙම් අරමුණින් තමාට ෙද්ව ෙහළිදරව්ව බව 
පැවසුෙව ් යයි තවත් සමහර අන ුවාද. ෙකටිෙයන
පවසනෙන් න. කදීජා(රල)  තුමියෙග් ෙකොටස ඔවුන්
කර අවසානය. සිදු වුෙය් ඔහුෙග් අපස්මාර ගැස්ම ප
අතර, මලාඉකා වරෙයක් දුටු බව පහදා ෙදන.“
මාක්  නම් විද්වෙතකුෙග් ස් ථාවරය ගැන ෙ
ඩැනිෙයල් ෙමෙසේ ල. අපස්මාර ෙරෝගෙයන්  ෙපෙළන
ෙකෙනකු ෙසේ මුහම් (සල) තුමාෙග් සිරිම තිබුණ
ෙටොෙලෙඩෝ නුවෙරන් මාක් තීක්ෂණ ෙලස . එෙමන්.
අපස්මාර ගැස්ම  අවසන් වී නබිතුමා නැගිට දෑස් විවෘ
ගැනද සඳහන් කළ මා, එය අපස්මාර ෙරෝගයට ෙහෝ යක්ශ
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ආෙව්ශයට අදාළ බව සඳහන් කරන් නට කිසිෙසේත වී
නැත.
අපස්මාර ෙරෝග සංකල්පනයට අමතරව ආගමික විව 
නමින් තවත් ෙචෝදනාවක්ද ෙමම විද්වතුන් විසි
ලබය. එනම් ආගමට අධිකව බැඳීමක් ඇති කර ගත් 
සිහින දැකිය හැකි, ඒවා ෙදවියන්ෙගන් ලැෙබන බ
වරදවා සිතනට ඉඩ තිෙබන බව ෙරොඩ්වල්  නම් ප
වරෙයක්  පවසා ඇත්ෙත් ෙමෙ. ‘ඔහු (මුහම්මද් 
තුමාෙණ) ෙමම ව්පාර කාලය තුළ එක්තරා ආත
වංචනයකට (මුලාව) ලක්ව සිටි. ඉක්මනින් කලබල
පත්  වන බව වාර්ථා වූ මවකට උපන්  ඔහු තරු
හදිසිෙයන් සිහි නැති වන ආබාධෙ, අෛධ�්ට සහ 
මනඃකල්පිත මායාවට භාජනය ෙ. අද්ෙව්ගයට ස
ෙදොම්නසට ක්ෂණිකව පත්  වන ඔහුට ඔහුෙ
රටවැසිය පෙබෝධ ලැබූ ෙකෙනක් ෙ ෙගෞරව කළහ.‘
ආගමික මි සංකල්පෙය් ෙචෝදනාව ඉදිරිපත
නිකල්සන් නම් විද්වෙතක් ද ෙමෙ. “ඔහුෙග
තත්ත්වය ෙරෝගයක් ෙහෝ අභිරහෙබෝධයක්  ෙහෝ ෙලස
සැලකුව, අවසාන දිනය අත ළඟයයන ස්ථීර විශ්වාසය ම
ෙගොඩනැගූඔහුෙග් වපාරෙය් ධාන අරමුණවූෙය් තම ර
වැසියන් ට එම අනතුර ගැන ෙකෙසේ ෙහෝ අවවාද ක.
යනුෙවන් හඳුනා ගත .“
ශුද් ධ කුර්ආනය අල්ලාහ්ෙගන් ෙහළිදරව්  ව
ෙනොගන්නා නිකල්සන් තමා ෙබොරු ෙගොතා පාරායනය
බවට මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ අවෙබෝධ කර ෙනොගත් බ
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තව දුරටත් තර්ක . “කුර්ආනය අල්ලාහ් ෙහළිදරවව
බව පැවසීෙම, අල්  කුර්ආනෙය් නාමෙයන් එහි ක
නිකුත් නීති රීත උපෙදස් පිළිබඳ ෙඩාව ගැන ඔහු
දැනුවත්වයා කළ බව නම් එයින් අදහස් ෙනොෙ.“
මුහම්ම (සල) තුමාෙණෝ හුදකලාෙව් කාලය ෙගව
දැක්වූ  කැමැත්ෙතන් ෙම් ගැන පහදා ගත හැකි බව
අදහස් දක්ව. “ඔහු හුදකලාෙව් නැම, විෙශේෂෙයන
රා�යන්හී ෙයදීෙමන් අස්වාභාවික තත්ත් වයට
කමයක් පුහුණු ව, ඔහු ජින් ආෙව්ශයට ලක් වූ බව
සතුරන් පවා පවසන්නට එය ෙහේතු .“
බයන් ටර්නර් නම් තවත් විද්වෙතක් ෙම. “නබි
(සල) තුමාණන් ජීවිත කථා ලියූ යුෙරෝපෙදායික
කතුවර, එතුමා මානසිකව සාමා ෙකෙනක. එෙහත්
අල්ලාහ්  ෙගන් පහළ වන ෙහළිදරව් පිළිබඳව අවංක
ෙකෙනක, ෙනොෙහොත් සිය නබිත්වෙයපාරය ගැන ස්ථීර
විශ්වාසයක් තැබූ මානසික ෙරෝගිෙයක් යන ස්ථාවර
සිට.“
ෙකෙසේ ෙවතත්  ෙරොඩ්සනම් කට අෙද්ව වාදිෙය
(atheist) අන්තවාදී ෙචෝදනා ෙදෙකන්ම (සල) තුමාණන
ෙබ්රා ගනු ප, නව සංකල්පයක් ඉදිරිපත් . එනම්
ශුද් ධ කුර්ආනය මුහම (සල) තුමාණන්ෙග
ෙච්තනාවකින් ෙතොරව සිදු වූ නිර්මඔහු පවස. එය 
දිවමය  පහළ විමක් ෙන, මුහම්ම (සල) තුමාණන්ෙ
පැරණි ජීවිතෙයන් ලබා ගත් දැනුම සහ අත්දැකීම්
ගත් නිපැයුමක්ඔහු නිගමනය ක.
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ඒවාෙය්  සාරාංහය නම් එහිලා සංකල්ප තුනක්
අතර, මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ ෙච්තනාවකින් ෙතශුද්
ව කුර්ආනය නිර්මාණය කළ බව ඔවුන් සියලුෙපොදු
මතය ෙව. ඒවා නම්  අපස්මාර සංකල්, ආගමික මිත
සංකල්පය සහ සිෙතහිකටව පවත්නා සිතුවිලය 
යනුෙ.
  

8. අපස්මාර ෙරෝග සිද්ධාන
ඒවා අතර අපස්මාර ෙරෝග සද්ධාන්තය මහතශ්න වලින
පිණ එකක. අෙමරික එක්සත් ජනපද, චිකාෙගෝ විශ්
වද්ලය නිකුත් කළ නටානිකාවිශ්ව ෙකෝෂෙය් අපස්මා
ෙරෝගය පිළිබ ෙමෙලස සඳහන් වී . “ෙමොලෙයහි ස්නාය
ෛසලය �යාවිරහිත වීෙමන් ක්ෂණික හා පුනරා,
මානසික කර්, සංෙව්දිතා තත්, ඉන්ය �යාකාරිත්ව
ෙහෝ සිරුෙරහි චලනය වෙකොටසට සදුවන බාධාවක් .“
හදිසි ආබාධ යටෙත් වර්ග හතරකන් ෙකෙ. ඒවා නම,
මහා අපස්මාරය, සුළු අපස්මා, සයිෙකෝ ෙමෝටර් සහ ළද
ගැස්ම යනාදී වශෙය.
මහා අපස්මාර ෙරෝගෙය්  ලක්ෂණ , හදිසිෙය
සිහිසන්ව බිමට ඇද වැටීම සමඟ අත්  පාවල ගැස්
වලිප් (ගැස්ම) යනුෙවන් එම විශ්ව ෙකෝෂවසය. බිමට
ඇද වැටීම සමඟ ෙබරි ෙදන අවස්ථාවන්ද ඇ. බිමට ඇද
වැටීෙමන් , සිරුර තද වී අත්  හා පා ගැ, සමහර
අවස්ථාවන්හී ශ්වසනය නැවතීමද සි. ෙමවැනි අවස්තාෙව
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හක්ෙක් මසඬ හැකිලීම න, දිව සපා ගන්නටද ඉඩ .
ෙමම ෙරෝගයට ලක් වූ ෙකෙනක් තමාට කුමක් සිදුව
කිසිවක් ෙන. ෙම් විස් අනුව මුහම් (සල)
තුමාණන්නට ෙමවැනි සලකුණු කිසිවක් අදාල ෙ
පැහැදිලිව ෙපන්නුම.
සුළු අපස්මාර ෙරෝගයට ලක්වූ ෙකෙනකුට සිහි 
ක්ෂණිකව නැති වී යන අතර ෙමම ෙරෝගීන70% වයස
අවුරු20ට ෙපර ෙමම පීඩාවට ථම වරට ලක්ෙව. ෙමම 
ෙරෝගය නිසා ගැස්මක් සිදු ෙනොවන නහියට බාධාවක් ස
ෙනොවී දවසක් තුළ කිහිප වරක්ම ෙමම චලනය සිද.
ෙම් විස්තර අනුව මුහ (සල) තුමාණන් ට ෙහළිද
පහළවීම මා සුළු අපස්මාර ෙරෝගය සමාන කිරීම ද. සුළ
අපස්මාරය ක්ෂණික කාලයට අදාළවන නමුත් ෙද්ව ෙ
පහළ වීමට විනාඩි කිහිපයක්  ගත වූව නිෙව්දන
පටන්  ගත්ෙත් එතුම 40 වන වයෙසේදී. තවද ෙද්
ෙහළිදරව්ව පහළ වූෙය් ෙසනඟ බලා සිටින අවස්ථාවන
සළකිය යු.
සයිෙකෝෙමෝටර් සහ හදිසි ආබාධය නිසා ෙපොදුෙව්
හට ගන. සුරුෙර් යම් පාර්ශවයක් තත්පරයකින් ෙ
තත්පර කිහිපයක් ෙස ෙහෝ එක්තරා ෙව්දනට ලක්
වීම. ෙමම අවස්ථාෙව්දී පරිසරය ගැන අවෙබෝ, ශවන සහ 
දෘෂටි මුලාවක්ද කන් ෙදෙක් සීනුවක ශබ්දයක් 
අපසන්න ගඳ ෙහෝ රස දැෙනනු . ෙමවැනි අයහපත
තත්ත්වයක් මුහ(සල) තුමාණන්ට ෙද්ව ෙහළිදරව්ව
වූකිසිදු අවස්ථා සිදු ෙනො. එදා එතුමා පාරායණ කළ
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ශද්ධ ව කුර්ආනය ඒ ආකාරෙයන්ම අදත් පවතිනු ද
හැක. ශුද්ධ කුර්ආනය අපස්මාර ෙරෝගිෙයකුෙග් අව
ෙබරිහන් දීමක් ෙලස ෙහෝ කට තුළ ෙකොඳුයක් ෙලස
ෙහෝ ෙනොවන බව එය පරීක්ෂා කරන ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙ
යය.
ෙම්වාට අමතරව ෛවද විද්ව තවම ෙසොයා ෙනොගත්
අපස්මාර ෙරෝග වර්ග හිපයක් තිබිය. එෙහත්  ඒවාද
ආබාධයක්  වන ෙහයින් ෙකෙනකුෙග් මානසයන්ට
බාධාවක් සිදුවන අතර එවැනි අවස්ථාෙවහි කල්පනා
පාලනය  කර ගත ෙනොහැකි ෙ. මුහම්ම (සල) තුමණන
ෙවතට ෙද්ව ෙහළිදරව්ව පහළ වූ සෑම අවස්ථා
එතුමාෙණෝ සම්පූර්ණ සංවරෙයා කර ඇති අර තමා
පැවසූ සි වැකි යළි පවසන්නටද ඒවා ෙල්ඛන ගත ක
ගන්නටද මතක තබා ගත. ඒ බව ශුද්ධ කුර්ආනෙ75-16
සිට19 දක්වාවාක්යන්හී අල්ලාහ්ෙග් සඳහනද දැක ගත.
“අල්  කුර්ආනය හදාරන ්නට ඉක් මන්  වී ඔබ 
සලවන. එය  එක්රැස් කි, එය  සමුදිරණය කරවීමත්
ෙකෙරහය. අපි එය සමුදිරණය කල්, ඔබ ඒ සමුදිරණ

අනුගමනය කරනු මැ. පසුව එහි විවරණය අප ෙකෙ.“
ඇත්ත වශෙයන්ශුද්ධ කුර්ආනයතක තබා ගැනීම
ඉතා පහසු කාර්යයක් වන අතර එය නය කළ ම්ස්ලීම්
පිරිසක් රැස්  කර ගතෙහොත් ඔවුන්ෙග් මතකෙය
කුර්ආනය ආරම්භෙය්අවසාන දක්වා පාරායන කළ හැ.
පාරායන  කරන  ජනතාව  අරාබි බස ෙනොදැන සිටියත්
ෙලොෙව් සෑම රටම සිදුෙවමින්. ෙමම පිරිස හාෆිස් 
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කුර්ආන් යන ෙගෞරව නාමයද කරනු ලබ. කුඩා
දරවනෙගන සිට මහලු වයස දක්වාම සාම ජනතාව 
ෙලොෙව්  සෑම රටකම  හාෆිවරු සිටීම කුර් ආනෙ
හාස්කමක. ෙම් පිරිසට අමතරව මුස්ලිම්වරු ෛදනි
සඳහා පරිච්ෙඡ්ද රාශියක් කට පාඩම් . අන්  කිස
ෙද්ව න්ථයකට ෙමවැනි කීර් තියක්  හි. අල්
කුර්ආනෙ54-17 වාක්ද ඒගැන පවසන්ෙන් ෙමෙල. “අපි

අල්  කුර්ආනය සිහිවටන්  කිරීමට ෙලෙ. එයින
අවවාද ලබන්ෙනක් ස?“

9. ආගමික මිත ෙව් සධාන්ත
ආගමිකමිත්ව සහ සිෙතහි අපුකටව නා සිතුව
යන  සිද්ධාන්ත ෙදකම එකම වර් ගයට අයත් ෙචෝදන
ෙහයින් ඒවා ගැන ෙම සාකච්ඡා කර.
අල්  කුර්ආනය මුහ (සල) තුමණන්ෙග් දැ,
මනඃකල්පි, අත්  දැකීම් සහ පරිසළින
එතුමාණන්ෙගන් නිකුත් වූ කෘතියක් වන නමුත්
ෙනොදන්නා බව ෙමම සිද්ධාන්ත ෙදකම . ෙමම 
නිගමනයට විරුද්ධව කරුණු දක්වන ෙබොෙශුද්ධ
කුර්ආනෙය් තිබීෙම් ෙහේතු (සල) තුමාණන්ෙග
දැනුවත් ව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව ෙහෝ නිකුත් වූ 
තර්කය පිළිගැනීරු. ෙමයට අදාළවන  ඓතිහාස,
අනාගත සිදුවීම් සහ මෙනෝමය කරුණු සමහරක් ගැ
බලම.
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උදාහරණයක් වශෙය මක්කාෙව් පිළිම වන්,
ආගමක ගන් ලද ජනතාව (යුෙදව් සහස්තියානු) හමු ව
ඔවුන් සමඟ සාකච් ඡා කර  (සල) තුමාණන් ව පරික
කරනු පිණිස එතුමාණන්පත්  කළ ශ්න තුනක් ස
ඒවාට පිළිතුරු වශෙයන් අල් කුර්ආනෙය් ෙහළි
ගැන සලකා බලම.
1. ගල් ෙලෙන්ර් නින්දට පත් වූ පිර?
2. කිඃද්ර් ෙග් සැබෑ කථාව ?
3. දුල් කර්ෙනයින් ගැන ඔබ කුමක?
ෙමම පශ්න  සියල්ල යුෙදව් ස්තියානි ඉතිහාසය 
සම්බධ කරු වන අතර හිජාස් පළාෙ වාසය කරන අරාබි
ජනතාව ෙම්වා ගැන කිසිවක් ෙන. ෙම් ෙහේතුෙවන් 
(සල) තුමාෙණ ඇසට ෙනොෙපෙනන හා ගුප් ත ෙද් පි
දැනමක් ඇති ෙකෙනක්දැයි පරීක්ෂා කරනු පිශ්න 
මාලාව ෙතෝරා ගනු ලැබ. ෙමම පශ්න තන ඉදිරිපත් කළ 
“ෙහට මම  පිතුරු ෙදන්.“ යනුෙවන ් න (සල)
තුමාෙණෝ පැවසූ නමුත් ඉන්ෂා අල (අල්ලාහ්ෙග
කැමැත්ෙත) යනු එතුමාෙණෝ පැවසුෙව්. පසු දි
එතුමාණන්ෙග් විරුද්ධ පාර්ශවය පැමිණි විට 
කල් දමන්නට සිද. එෙලස කිහිප වතාවක් සි. රා�
15ක්  ෙගවී ගිය නමුඳු ෙද් ව ෙහළිරව්වක්  පහළ
නැත. මක්කාවාසීන් එතුමාට කියන ඇනුම් පද 
දීට සිදු වීම ගැනද අහෙසන් ෙහළි දරව් පහළ ෙනොවී
එතුමාෙණෝ මහත් කම්පනයට පත්ව . අනතුරු
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මිනිසුන්ෙගව නිසා සිත් ෙව්දනාවට පත් වීම ගැන 
අවවාද කරමින්ශ්නවලට පිළිතුෙගන ජිබ්ර(අෙලය)
තුමා පැමිණි. එතුමාණන් ට දරා ගන් නට සිදු ව
පමාදයට ෙහේතුව අල් කුර්ආනෙය් ෙමෙසේ පහදා ෙ.

“මම  එය ෙහට කරන්ෙනමි යයි කිසි දැයක් ග
කලකත්  ෙනොකි. අල්ලාහ්  සිතුෙවොත, ඔබට මතක
නැතිවුවෙහොත් ඔෙබ් හිමි . තවද මාෙග් හිෙමයට
වඩා ළංවන මාර්ගකට මඟ ෙපන්වන පුළුවන්යයි.“
අල් තුර18 වාක් 23 හා 24.
අල් තුරෙය් ෙමම අණ කම පහළ වීෙමන් , සිය
මුස්ලිම් වරු අනාගතෙය්  යමක් ගැන පව “ඉන්ෂා
අල්ලහ්“ යන පද එකතු කරන්නට පුරහ.
ෙමම දීර් ඝමාදෙය්  වැදගත්කම පිළි මාටින් ලිං
ෙමෙසේ පවසය. “ෙද්ව වාක පහළ වීෙම් පුමාදය (සල)
තුමාණන් ට සහ සහා වරුන් ට මහත් කම්පනයට ෙහේ
ෙමන්ම ඇෙතන්ම එය අමතර ශක්තියක් ෙගන ද.
එතුමාෙග් පරම සතුරන්  එම සිද්ධිෙයන් කිසි
එළෙඹන්නට තික්ෙෂේප කළ න, අල්ලාහ් ෙගන් ෙහළිද
පහළ වන බවද නබි(සල) තුමාණන්ට එගැන කිසිඳු පා
ෙනොමුති ද පවසන  කථාව  සනාථ කරන  අවස්ථාවක්  බව
කුෙරයිෂිවරු අතරින් සිටිනා අපක්ෂපාත ජනතාවට
ෙපනී ගිෙ. ෙමයට  ෙපර පාරායන  කල ෙද්ව වාකයන්
මුහම්ම (සල) තුමාණන් විසින් රචනා කර තිබ
එතුමාෙග් බලා ෙපොෙත්තු සියල්ල පරාජයට පත් වි
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ෙමවැනි අවදානම් සහිත අවස්ථා වක ෙමතරම් දමාදයට
එතුමා දැනුවත්ව ඉඩ ෙද දැයි ශ්නයක.“
ෙමහිදී සැලකිය යුතු තවත් වැදගත් කරුණක්
(සල) තුමාණන් ෙගන් සමහර සිදුවීමශ්න  කරන ලද.
ඒවාට නිවැරදි පිළ සපයා විෙව්චකයින් නිහඬ 
ආගමිව ළාව එතුමාට සහාය වුෙන් ෙකෙසදකිසිෙත්ම
වටහා ගත ෙනොහැක. ගල් ෙලෙන් දිර්ඝ නින්දට පත්
ගැන කුර්ආන් ඉතාමත් කදිම ෙලස පිළිතුරු දුන්
බලන්. “ඔවුහු අවුරුදු තුන් සීයයක් ඔවුෙන
නතර වී සිටිෙ. තවත (අවුද) නවයක් එකත. 18-25.
ෙමහිදී වදන ෙයෝදා තිෙබන ආකාඉතා වැදගත්. වසර
තුන් සීය නවයක් ෙලස අල් කුර්ආනය . එය 
ෙවනුවට වසර තුන් ස, තව නවයක්  එකතු කර
යනුෙවන් පව. නවයක් එකතු කරන්නට ෙහේතුව ක?
සූර්යර්ෂ අනුව එම පිරිස සිවර් තු සීයය.
චන් වර්ෂ 309ක් ෙ. චන් වරෂයට දින11ක් අඩ. දින11
වසර 300න්ගුණකර 365න්  බැදුවෙහොත් ලැෙබන පි
වසර 9ය. ෙමවැනි මවිතයට පමුණු වන නිවණනය කිම 
ෙකෙනකෙග ආගමික මිතෙවන් ෙහෝ අකට සිතුවිලි 
ෙහෝ මුලාෙවන් ෙහෝ බිහිවුණු බව කිසක කළ
හැකි? කවෙරක්  ෙහෝ එෙසේ තර් ක කරන් ෙන්  නම
පිළිගන්ෙන් ෙක?
පැරණි ශිෂ්චාරයක්  පිළිබඳව පවසන තවත් යන්
ශුද්ධ කුර්ආෙය් . “ ඔෙබ් හිමි (ජනයාට) කළ හැටි
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ඔබ ෙනොදුටුද? උස් ටැඹන (ෙමන් උසසිරුරු සඔවු)
ඉරම් නගර  වැසිෙය. ෙමවැන්නන් අන් කභූමිෙය් ම
ෙනොලැබු.“ 89- වාක් 6 සිට9 දක්ව.
අල්  කුර්ආනෙය්  ව තිමට අමතරව  ඒ පිළිබ
ෙතොරතුරු අන් කිසිෙවක් . ෙමම නගරය  පිළිබඳ
ඉතිහාස සටහනක් පවා ෙනොත. නබ්(සල) තුවාණන්ෙ
කාලෙය්දී එම නගරෙය්  නම පවාකට එකක. ෙම්
ෙහේතුෙවන් එම නගරය පිහිථානය ගැන ෙනොෙයක්
අනුමාන ගත කල්පනාවට මඟ විවවු. ආද් ජනතාවෙග
නායකෙයකුෙග ් නම ඉරම් විය හැකි බව ශුද් ධ
කුර්ආනෙය් ඇතැම් පැරකයින්දහස් දැක වූ.
ඇමරිකන් නැෂනල් ජිෆක් ෙසොසයිටි නම් පර්
ආයතනෙය් මාසික සඟරාෙව1978 ෙදසැම්බර් මස කලාපෙ
ඉරම් යනු නගරයක නමක් බවට ස්ථීරව සඳහන්  ක.
ෙරෝම් විශ් ව විලෙය්  ආචාර් ය පාවුෙලෝ මැතිෙය
විද්ඥෙයක් 1975 වසර ඉතාලිය පුරාවි පර්ෙය්ෂ
කණ්ඩායෙම් අක්ෂක වශෙයන් සිරියාවට . එහිද
ඔහු පුරාවිදතමික ෙලොතැරැයි දිනීම වැනි වා
හිමි. �ස්තට ෙපර 23 වන ශත වර්ෂෙය්දී පමණ විනා
නටබුන් මාලිගාවක තුන්ව වර්ෂයට අයත් අගන
ෙල්ඛන මිටයකථම වරට ඔහු ෙසොයා ගත්ෙ. එනම් උල
හැඩ  අකුර (cuneiform) ෙයොදා ලියන ල කුඩා පළ
(tablets) 15,000 කට අධික මාණයක් ෙසොයා ගත්ෙ. එහි
සඳහන්  ව තිබුණු වටිනා ෙතඅතර ඉරම් සමඟ එබ්ලා
නම්  රාජ වාණිජ සම්බන්ධකම් පැවැත් වූ බව අන
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වු. සූරා89 ෙයහි අල් කුර්ආනය පැවසූ ඉරම් නම් අ
නගරයක් පිළිබඳව (ෙල්ඛන මිටි) සඳහන් වී ත.
මහමුමද(සල) තුමාණන්ෙග් උපතට ව3,000ට ෙගර
පැවති පැරණි නගරයක ගෘහ නිර් ශිපය  පිළිබඳ
නිවැරදි ෙතොරතශුද්ධ කුර්ආනය විස්තර . මුහම්ම
(සල) තුමාණන්ෙග් ආග මික ව ෙහෝ අපකට සිතුව
තුළින් ෙමය සිදු වූ බව සිතීම ප.
තවද ෙද්ව ෙහළිදරව් පහළ වන්නට ෙපර මු(සල)
තුමණන ෙහෝ එතුමාණන්ෙග් ජනයා ෙහෝ පැරණි කථා 
කිසි දැන සිටිෙය් නැතිශුද්ධ කුර්ආනය ෙනොෙය
තැන් හී සඳහන් . “ෙම්වා අදෘෂට ෙතොරතුරු ව. අපි
ඔබට එය වහී වක්ෙයන පකාශ කෙළම. ෙමයට ෙපර ඔබ 
ෙහෝ ඔෙබ ජනතාව ෙහෝ එය ෙනොදන්ෙනෝ. එෙහයින් ඉව,
සැබැවින, (ලක්ෂ) අවසානය භය භක්තිකෙයත් 
අයටය.“ 11 – 49.
ෙමහදී තවත් වැදගත් කරුණක් මතක් . ෙමවැනි
වාක් පහළ වන අවස්ථාවන්, සවන් ෙදමින් සිටි ක
නැගිට “මුහම්ම (සල) තුම, ඔබ පවසන ෙද්
සම්පූර්ණෙයන්ම ව. මමද ඔබ ෙමන් අරාබි ජාතික.
ඔබට ෙපර ෙම් කථා මම දැන සිටි.“ යනුෙවන් කිසි 
අභිෙයෝග කෙළේ නැ. තවද ෙමවැනි වාකයක්  පාරායන
කිරීෙමන් මුහ (සල) තුමාෙණෝ අනවශ ගැටලු වලට
ආරාධනා කරන බවක ෙපන්නුම් . ෙමම කථා පිළිබඳ
එතුමා දැනෙග, ඒවා ගැන ෙනොදන්නාෙසේ ෙපනී සිටිෙය
එවකට ජීවත් වූ  අයද ෙම්වා ගැන කිසිවක් ෙනොදැන
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බව  ස්ථීර නිගමනයට එළෙඹන් ෙන් ෙක? නබ(සල)
තුමාෙණෝ ඒවා ගැන දැන සිටිෙය, ඒවා ගැන දැනුමක් ඇ
තවත්  කිහිප ෙදෙ එම  සමාජය තුළ සිටීම ස්වාභාව.
එතුමා කුෙර වරුන්ෙග් දැනුම ගැන පැව සුෙව් ස
වූවත පළමුෙව පිතුරු සපයා ඉන් අනතුරුව අභි
නිකුත් කළ ෙහයින් එම අවස ්ථාව  තමන්ට වාසි,
එතුමාව නින්දාවට පත් කරන්නට එතුමාෙග්  සත
තිබ. එෙහත්එම අවස්ථාෙවන් පුෙයෝජන ගන්නට කි
ඉදිරි පත් ෙනොවුවා පමණක් ෙනොව එම විස්තර අස
මවිතයටද පත්ව සි.
ෙලෝංමන් ශබ්ද ෙකෝෂ, සිෙතහි කටව පවත්නා සිතු
ගැන සඳහන් කරන්ෙන් ෙමෙ. “ෙකෙනකුෙග් අවෙබෝධ
දැනුෙමන් ෙතො. සිෙතහි සැඟවී තිෙබන තරම සහ
නැෙගන  සිතු.“ එෙහත්  ඉහත සඳහන් කුර්ආන්
දැනවත්, එඩිතර, ස්ථීරව නිකුත් කළ. ෙමවැනි එඩිත
පකාශයක් නිකුත් කරන්න, සතුරන් මාට විරුද්
එය උපෙයෝගි ෙනොකරන බවට මුහම්(සල) තුමාෙණෝ ස්ථී
වශෙයන දැන සිෙය ෙකෙසේද? ඒ බව එතුමාට ෙපොෙරොන්දු
තිබුෙණ?
ෙදවනු, අනාගත  සිදුවීම් ගැන අල් කුර්ආනය
පකාශ නිකුත් ක, ඒවා ඒ ආකාරෙයන් සිදුවීමද මු
(සල) තුමාෙග් අත්දැකීම මත අල් කුර්ආනය ර යැයි
නඟන තර්කයට ෙකොෙහත්ම අනුකූලතාවක් ෙන. ෙම්
පිළඳව නිදසුන් ෙදකක්. �.ව. 615 ෙහළිදරව් කර
ලැබූ 30 වන  සූරා රූම්  හී  2 සිට 7 දක්වා ෙරෝමාන
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අධිරාජ දැනට පර්සියානු අධි විසි න් පරාජයට පත
නමුත් වසර කිහිපයක් තුළ යළි ජය  පවසය. ෙමහිද
4 වන වාෙක්යහි වසර කිහි ගැන සඳහන් කරන‘බද්‘
යන වචන පදය ෙයොදා ෙගන ඇති අතර එහි අර්ථය ව3 සිට
9 දක්වා වූ කාල. ඇත්ත වශෙයන් සිදුවූෙ. ශුද්ධ
කුර්ආෙය් අනාවැකිය නිකුත 7ක කාලයකින
ෙරෝමානුවරු යළි පර්සියාව පරදවා ජය ලැ. ෙමහදී ඉතා
වැදගත්  කරුණ වන, “එදා දින විශ්වාස කරන්ෙනෝ 
ලැබ �ති වන්ෙන.“ යන  අනාවැකියද අල් කුර්ආ
නිකුත් . ඇත්ත වශෙයන්ම එම අවදිෙය් මුස්ලිම
කුඩා ෙසේනාව බද්ර් රණබිෙම් මක්කා කාෆිර් වරු
ෙසේනාව පරදවා විශිෂ්ට ජය ලැබුෙ. ෙම් ගැන හින්ෙගො
නම් විද්වෙතක් ෙමෙසේ .
“622 වසෙර්  ෙහේරාක්ලියස් මහරජ පර්සියානාව 
ජරාජයට පත් කර එම රටට624 වසෙර් ඇතුළු වීශුද්ධ
කුර්ආනෙය් අනාවැකිය නිසි ෙලස ණ. එ පමණක්
ෙනොව, එම වසෙර් මුස්ලිම්වරු බද්ර් රණ බිෙම් ම
වරුන් පරාජයට පත් කර අල් කුර්ආන් පැ
“විශ්වාසවන්තෙයෝත වූ.“
බද්ර් සටෙනතිඵලය ගැ, නබි (සල) තුමාෙණෝ
මක්කාෙව් සිටියදී පහළ කළ අනාවැකිය ෙ.
“නැතෙහොත් අපජයගහක සමූහයක් වශෙයන් එක් වී ජය
යි ඔවු (කුෙරයිෂ) කියන්ෙන? ඉක්මනට ඔවුන්
සමූහය සී සී කඩ කරනු, පිටු පා පලා යන්ෙ. 54-44
සහ  45. නබි (සල) තුමාෙණෝ කාෆිර් වරුන්ෙග් හ
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ලක්ෙවමින් මක්කාෙව් ජීවත් වූ අ, වසර කිහිපය
පසුව සිදු විය හැකි සතිඵල ගැන අල් කුර්ආනෙය් 
තිබුණු අනාවැකිය ෙම.
තවත් නිදසුනක් වශ111 පරිච්ෙඡ්ද1 සිට4 දක්වා
වාක් ෙදස බලම.
නබි(සල) තුමණ්ෙග් ෙලොකු (මහප්ප) වන අබු ලහබ
කාෆිර්ෙයකු(පතික්ෙෂේප කරන්) වශෙයන් මරණයට
පත්  වන බව අල් කුර්ආනකාශයය. ඒ ගැන ෙතොමස්
පැ�ක් හියූස්  ෙමෙසේ . “නබි(සල) තුමාණන් ෙග් ඉ
දරුණුම සතුෙරකු වූ ඔහු ඉස්ලාමය ස්ථාපනය වීමට
දැඩි ෙලස ෙවර දැරු ෙකෙ. සිය පවුෙල් සාමාජික
අවවාද කරන ෙලස අල්ලාහ්ෙග් නිෙයෝගය පහළ වීම ෙ
ෙකොට ෙගන මුහම්ම(සල) තුමාෙණ සිය ඥාතීන් රැස්ක
තමා අවවාද  කරන්ෙනක් බ, පතික්ෙෂේප කරන්න
බරපතළ දඬුවමක් ලැබිය හැකි බවද ප. එවිට අබු ලහ
“නුඹ විනාශයට පත්ෙ, අපට ෙමතැන රැස් කෙළේ ෙමයට“
යනුෙවන් කෑ ග, එතුමාට පහර දී ගලක් අතට ගත් ව
ඔහුෙග් ඉරණම ගැන පවසන සූරා ලහබ් පහ.
ශුද් ධ කුර්ආනෙය් සඳහන්  එම ෙහළිදරව්ෙව
11කට පසු අබු ලහබ් කාෆිර්වරෙයකු ෙලසම මරණය.
ඔහු මුහම්(සල) තුමාණන්ෙග් දරුණුම සතුෙරක,
ඔහුට එෙරහිව එවැනි පුකාශයක් නිකුත් කිරීම
�යාවක් ෙනොවන බ තර්කානුකූල විකි. මන්, තමා
ඉස්ලාමය පිළි ගත් බවට ෙබොරුවක් පවසමින් අල
ව්ජ බව පතුරු වන්නට අබු ලහබ්ට අවස්ථාවක. ෙමම 
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මහඟු අවස්ථාව අබු ලහබ් පැහැර හැරිෙ? වසර දහයක්
මුළුල්ෙල්ම අබු ලහබ් ෙයාවක්  ෙනොකරන බව
මුහමද් (සල) තුමාෙණෝ ස්ථීර ෙලසින්ම දැන ස
ෙකෙසේද? අනාගතය  පිළිබඳ දැනුම අත් දැකීෙම් ෙ
වන්ෙන් න.
ඒ සමගම, අපකට සිතුවිලි සිද්ධතික්ෙෂේප කර
මෙනෝ විද්ත්මක කණ කිහිපයක් . අභිමත ෙනොවන
ෙහෝ ෙදෝෂාෙරෝපණයට තුඩු ෙදන සිතුවිල තවත්
ෙකෙනකුට පැවමට ෙහෝ සඟවා ෙතබීමට ෙකෙනකුෙ
අපකට සිතුවිලි නැඹුර. ශුද්ධ කුර්ආනය න(සල)
තුමාණන්ෙග්කට සිතුවිලි තුළින් සිදු වූ ,
එතුමාට ෙදොස් පැවමක් ෙහෝ වැරදි ෙපන්වා දෙහෝ එහි
ඇතුලත් ෙනොකිරීමට වග  ගන්නට ති. 80 වන 
පරිච්ෙඡ්දෙය්  මුල 10ම ඉබ්න් මක්දූම් (සල)
තුමාෙණෝ සැලකිලි ෙනොදැක්වීම ගැන හුද්
එතුමාණන් ට අවවාද ක. ඒ ගැන ෙසය්යද් කුතුබ් ෙ
පවසය. “කුෙරයිෂි ජනතාවට අයත් න්  පිරිස
ඉස්ලාමය පහදා දීෙම් කටයුත්තක(සල) තුමාෙණෝ ෙයද
සිටන විට ඉබ්න් මක්දූම් නම්ධ මිනිෙසක් එත
ෙවතට පැමිණිෙ. නබි(සල) තුමාෙණෝ වැදගත්යාවක
ෙයදි සිටීම ගැන ෙනොදත් ඉබ්න ශුද්ධ කුර්ආන් ව
සමහරක් උගන්වන ෙලස නබ (සල) තුමාණන්ෙගන් ක
වරක්ම ඉල්ලා සිට. ඔහු ඒ අයරින් මැදිහත්වීම ෙන
නබි(සල) තුමා අකැමැත්ෙතන් ඔන් ඉවත හැරුෙ.
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නබි(සල) තුමාණන්ෙග්සිරීම ගැන ඒ අවස්ථාෙව්දීම
කුර්ආනෙය් විෙව්චනන කරන.
එෙමන්, බද්ර සටෙන සිරභාරයට ගත 70 ෙදෙනක
පිළිබඳව න(සල) තුමාෙණෝ ගත්රණය ගැන එතුමාට අල
කුර්ආනය ෙදොස් පැවරීම තවත්හරණයක. එවැනි සිද්
තවත් කිහිපයකත අතර, එවැනි විෙව්චන ෙකෙනක
අපකට සිතුවිලි නිසා සිදු වූ බව පිළිගැන.
පැහැදිලි කිරීමට අපහසු තවත් මානුෂික
වනුෙය් , ෙකෝපයට පත් වූ ෙකෙනක් සන්සුන් ත
පත්වීමට සුළු ෙව් ලාවක් ගත වන බව කවුරුත්
වීම. එය ෙකෙසේ ෙවතත, ෙදොස් පැවරීම සහ සමාව දී
එකවරටම  සිදුවීම අල් කුර්ආනෙ ය් දැක . ඉහත 
සඳහන් නිදසුනනට අම, මුලින් සමා, ඉන් අනතුර
ෙදොස් පැවරීම ස වීමදශුද්ධ කුර්ආනෙය් දැක ගත හ.
“අල්ලාහ්  ඔබ ෙකෙරහි සමාෙව. සත් කීවවුනතක්ෂව
ෙබොරු කීවව ඔබට පැහැදිලි වන් නට , ඔබ ඔවුන්
අනුමැතිය දුන්ෙන?“ 9-43
නබි(සල) තුමාණෙග් බිරිය අය(රල) තුමියෙග් ක
භාවයට හා පිරිසුදු භාවයට එෙරහිව ද්ෙව් ශ සහග
පුචාර පැතිර වූ කුහකයන්ෙග් සිද්ධි. ෙමම ෙබොරු
පචාරෙය්  ෙහේතුෙවන්  (සල) තුමා ෙදොම්නසට ප,
කිසිවක් ෙනොප, මාසයක් ඉවසීෙමන් වු. අනතුරු
ෙද්ව වාක පහළ වීෙමන් කුහකයින්ෙග අරමුණ ෙහ
කරමි, අයිෂා(රල) තුමියෙග් නිෙ භාවය සනාථ ෙකොට
ඇත. මුහම්ම (සල) තුමාෙණෝ අල්  කුර් ආන් වැකි 
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කෙළේ නම, එයින් එතුමාෙග් මානසික ෙව්දනාව ඉවත
ෙනොහැකිවන අත, අල් කුර්ආනයමාෙග් අකට සිතුව
මගින් රචනය කරනු ලැබු එක, එතරම් දීර්ඝ කාල
පුමාද කමක සි ෙනොවනු ඇ.
තවත් වැදගත් ණක් න, මක්කාෙව් කාෆිර්වරු
හුෙදයිබියා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට මූලික ෙ
සහාබාවරුන්ට පහදා ෙදන්නට (සල) තුමාණන්ට මඟ
ෙනොතිණ. එවැනි ඥානවන් තයා ෙවන්  ඉස්ලාමයට
කාලයකට පසුව යහපතක් සිදුවන ශුද් ධ කුර්ආන
ෙමෙසේ අනාවැකි පවස. “විශ්වාස කරන්නවුන් ගැන 
ගස යට ඔබට පක්ෂපා භාවය දිවුරූ කල් හී  අල්ලා
වි. ඔවුන් සිත්හි දැය ඔහ. එෙහයින් ඔශාන් භාවය 
ඔවුන් ෙකෙර පහළ ෙකෙළේය. තවද ඔහු ඉක්ම
විජයහනයක් ඔවුන්ට දු.” 48-18. හුෙදයිබියා ගිව
පතිඵලයක් වශෙයන් මක්කාෙව් කාෆිර්වරු මුස්ල
සමිප ආශය  කරන්නට, එමගින ් ඉස්ලාම ය ගැන මන
අවෙභෝධ ලබා ෙගන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  මුස්ලිම් 
පත්වන්නටද පටන් . එයට අමතරව  කඃයබර්  සටෙන
මුස්ලිම ජය ගත්. ශුද්ධ කුර්ආනය අනාවැකියක් 
පැවසූ ජයහණ සැබෑ  වුණු බව සහාබාවරු සිය දෑසින
ගත්.
අපකට සිතුවිලි සිද්ධාන්තයට එකඟ ෙනො
කරණක් ති. ශුද්ධ කුර්ආනයට අමත, මුහම්ම(සල)
තුමාෙණ ෙබොෙහෝ කරුණු ගැන කථා ක. ෙම් ෙදක තර
සැලකිය යුතු ෙවනසක් ෙතෙබන බව කවුර.
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සැබැවින් ම ඒවා ෙදක ෙකොෙහත්ම සමාන කළ ෙනොහ.
ශුද්ධ කුර්ආනෙය් ඇති එක යක් වූවද නිර්මාණය 
ෙලස ශුද්ධ කුර්ආනය අභිෙයෝග කරන , හදීස් වදන
ගැන එෙසේ ෙනොකරය. හදීස් වදන් අලංකාරවත් උසස් කථා 
නමුත් එය අනුය  කළ ෙනොහැකි බව කිසිෙ
ෙනොකිය.
“මුහමද්නිස් - ඓතිහාසික සමික්” යන 
කෘතිෙ, ගිබ්ස ් නම් විද් වෙතක් ෙමෙස. “එතුමා
මක්කාවට ෙගොස් ඉටු කළ සමුගැනීෙම් වන්දනාෙව් ප
අවසාන ෙද්ශනය අති වැදගත් අවස්ථාවක් ෙසේ ස. එම 
වන්දනාව ආගමික නීති රීත සහ ෙපනවා දු වැදගත්
අවස්තාවක් වූ, ඒ ගැන ශුද්ධ කුර්ආනෙය් කිසිවක්
වී නැ. ෙමවැනි වැදගත් ෙද්ශපවා ශුද්ධ කුර්ආනෙ
සඳහන් ෙනොවීමට ෙහේතුව කුමක් වූවත් ෙද්ව ෙහළ
නබි (සල) තුමණන විසි ෙනොදැනුවත හා පාලන 
ෙනොකරන ලදු, පිටත සිට එතුමාණන්ෙග්  මුෙව්
වචන මාලාවට පමණක් සීමා වූ එකක්ෙසේ නිගමනයට 
වැළැක්විය ෙනොහ.”
ෙම් දක්වා අල් කුර්ආනය දැනුවත්ව ෙහෝ ෙනො
රචනය කළ කතුවරයා මුහම්(සල) තුමණන බව පවසන 
සිද්ධාන් යුක්ති සහගත ෙනොවන බව ෙපන්වා ෙද.
ෙදවනුව මුහම්(සල) තුමාෙණෝශුද්ධ කුර්ආනෙය් සැ
කතෘවරයා ෙනොවන නමු, ෙවනත්  කවර ෙගන්  ෙහෝ
මූලාත වලින් අදහස් ෙසොරකම් කර ගත් බව නගන් ෙච
පිළිබ ද ෙසොයා බලම.
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10. යුෙදව් සහස්තියානි මූතයන?
“ඉස්ලාමය සහ බටහි” යන කෘතෙය් යුෙරෙය් ෆිල
හිට් ටි ෙමෙසේ ප. “තුර්ආනෙය් මය ගැන  කිසි
සැකයක නැත. ඒවා �ස්තියා, යුෙදව්වන් සහ අරමෙල්ච්
යන ෙගන.”
ෙජ්සු  මරියම් තෙග් චයක් කඅබාව තුළ බිත්
තිබුණු බව ඔහු ෙග් මතයට පක්ෂවමවා ෙපනවන්නට
හිට්උත්සාහ කර. ෙතොටිල්ෙල් ෙජ්සබිලිඳා ජනතා
අමතා කථා කිර, මැටිෙයන් ලෙලක සාදා එයට ප්ණය 
දීම වැනි ෙතතුරශුද්ධ අල් කුර්ආනය අන් අයෙගන්
ගත් බවද නූතන බයිබ, පසු කාලෙය් එකතු කළ ළදරු
ෙපොෙතහි ඒවා හා සමාන වැකි දක්නට තිෙබන බවද 
පවසය. “ෙද්ව මෑණිය වන මර්යම් හා ආරන්ෙග් ෙසොය
මරියම් අතර අවුලක් ව තිෙ. අබු සුරස්ෙගතවත්
හාමාන, ෆිර්අවුන්ෙග් ඇම(සූරා40 – 38) සඳහන් වන
අතර, අල්  කුර්ආනය සඳහන් කර තටු හත දුල
ක්නය, සිරියාෙවස්තියානි තා අතර පසිද් ධ
ඇලක්සැඩර්ෙග්බන්ධ කථාෙවන් උපුටා ගත් එකක
හැක.” යයි ඔහු තව දුරටත් සඳහන.
එෙහත, “�ස්තියානි පරිසරෙය් ඉස්ලාමෙය් භය”
යන මාතෘකාව යටෙත් 1925 වසෙර්  එඩින්බෙරශ්ව 
වද්ලෙය් කළ ෙද්ශනෙය් රචඩ් ෙබල් නම් වි
පැවසුෙව් ෙමෙල.
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“ෙජ් තමාෙග්  චයක්  කඅබා කුලුනක එල්ලා 
බවට කට කථා තිබු, හිජාස්  පළාෙතහි ෙහෝ මක් කා 
මදීනා අවට පරිසරෙයවා �ස්තු බැතින ජීවත් වූ බව ෙ
�ස්තු ෙද්වස්ථානයක් තිබුණු බ පි ගත හැකි සාක්
කිසිවක් .”
“බයිබල් වා හා සමානකම් ෙපන්වන වා ශුද්ධ
කුර්ආ දැක ගත හැකි වූ වද ඒවා බය්බලෙයන් උපුට
බව නිගමනය කළ ෙනොහැ.” යනු හිට්ටිෙග් තර.
එවැන සමාන අර්ථ සහිත වැකි ස21-104 හා එසායා සමඟද,
සූරා53 – 39 සිට42 දක්වා වකි ෙසකිය 18 -20 සමඟද,
සූරා 53 – 45 වැකිය සමුෙව 2 – 6 සමගද  සසඳමින් ඔ
ෙපන්ව. සූරා ෆාතිහා ෙව“අපට සෘජු මාර්ගය ෙපන්වා ෙ
මැනව.“ යනුෙවන් සඳහ පස් වන  වාක් ගීතාවලි 27-1
සඳහන්“ස්වාමිනි මා විනිශ්චය කරනු.“ යන වාක් හා
සමානකම දක්වන නම, එය සෘජුව උපුටා ගැනීමක් ෙනො
හා අදාළ ෙහේතු සාධක ෙපන්විය හැ“ යි ඔහු පව. ෆිලි
හිට්ටිෙග් අවසාන නිගමන, “බයිබලෙය් වචන ගිර
ෙමන අනුකරණය ෙනොකළ මුහම් (සල) තුමා එම
ෙතොරතු ඉස්ලාමිය ෙමන්ම අරාබසින්ව්මය ජාත්ලය 
බවට පත් කර ඇ.“ බවය.
“ඉස්ලාමය ගැන හැඳි වීම” නම්  කෘති ශුද් ධ
කුර්ආනෙය් මය යන මාතෘකාව යටෙත, �ස්ට් විල්
ෙමෙසේ දන්ව. “ශුද්ධ කුර්ආනෙය් පවසන කථා බයිබ
පැරණි ෙහෝ අලුත් ගිවිසුමට ෙනොව බ ෙපර වූ
යුෙදව්වරුන ්ෙග් තල් මූද් සහ පසු කලක බය
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කරන ලද ෙපොත්  වලින් උපුටා ෙගන තිෙබ න බව 
අදහස් දක්ව.“ හාමාන් සහ මර්යම් තුමිය පද අවුලක
තිෙබන බවට විල්සන් ද සඳහන.
“�ස්තියානි පරිසරෙය් ඉස්ලාමෙය් මූ“ නම්
කෘතිෙය“ශුද්ධ කුර්ආන ෙබොෙහෝ ෙකොටස් බයිබලය හා
සම්බන කථාවන් සමඟ සෘජුව රැඳී පවවට රිචඩ් ෙබ
තර්ක කර. එපමණක ෙනොව බයිබලය පිළිබඳව (සල)
තුමාෙග් දැනුම ටිකින් ටි, බයිබලෙය් තිෙකරණු
ගැනද යුෙදව්වන් සස්තු බැතිමතුන්ෙග් විශ්වාසය ප
කමානු කූල අධ්යනය  කරිෙම්යාව  කුර්ආනයට ස
මුහම්ම(සල) තුමාෙග් වපාරයට තුඩු දුන් වී ඇ.
දැනුවත්වම බයිබලෙයනණු උපුටා ෙගන තිබීම
දකින්ෙ. ඒ ගැන ඔහු අවංක ව.” යනුෙවන් ෙබල් ඔහ
අදහස් ඉදිරිපත් .
ෙමහිලා හාස ජනක කරණක් න, ගල් ෙලෙන් ප,
ෙමෝසස් සහ අල් කිද්ර්ෙග් සිද්ධිය සහ දුල් ක
ෙතොරතුරු කිසිවක් බයිබලෙය් ෙකොෙහත්ම
ෙනොතිබී. එෙහත, මුහම්ම (සල) තුමාෙණෝ බයිබල
පිළිබඳව නිසි අවෙබෝධයක් ෙනොමැතිව කට කථා පද
ෙගන අල් කුර්ආය රචනය කළ බව ෙබල් තර්. ෙජ්සුස
වහන්ෙසේෙග් මව මරියම් හා ෙම තුමාෙග් ෙසොෙහොරය ව
මරියම් අතර න (සල) තුමා අවුල් කර ගත් බව ෙබල
දුරටත් පව.
“මිනතෙය ඇරයු” නම්  කෘතිෙය් ෙකනත්ග්  නම
විද්වණන්“බයිබලෙය් කථා අල් කුර්ආනෙය්හන් ව
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ඇත්ෙත් ෙබෙහවින්ම ෙවනස් වූ ස්වරූපෙයන්, ඒවා
සෘජුව ලබා ගත් දැනුමක් , කට කථාෙවන්   ලබා ගත
දැනුම.” යයි තර්ක ක. බයිබලෙය් නව හා පැරණි ගි
ෙදෙකන්  සෘජුවම උපුටා ගත් බවට ෙපන්විය හැ
වාක්යක් ශුද් ධ කුර්ආනෙය් දක ්නට නැති බ
අවසනෙය් පිළ.
�ත්වය සහ ෙජ්සුස් තුමා පි ශුද් ධ කුර්ආනෙ
තිෙබන වැරදි අදහස් ෙදස ලෙමදී ඒවා මුහම් (සල)
තුමාණන්ට වාචිකව ඉගැන් වූ  පදවිය සහ තරාතිර
ෙපන්නුම් කරන , ඔවුන්ෙගන් පුළුල් හා වැදගත්
දැන ගන්නට ෙනොහැකි වූෙයස්තියානි ආගම ගැන නිවැ
අවෙබෝධයක් ලබා ගන්නට එතුමාට ෙනොහැකි වූ බව ෙ
ෙක්ග් තරෙය් විශ්වාස .
ශුද් ධ කුර්ආනෙය් මය  පිළිබඳ “මුහම්මදනිස
පිළිබඳ ඓතිහාසික සමී“ නම් කෘති, ගිබ්ස් තව
අදහසක්  ඉදිරිපත්. “මක්කාව හා ෙයමන් අතර පැව
වාණිජ සම්වන්ධකම ගැන සලකා බලන, කුළු බඩු 
වියන ලද භාණ් ඩවාහනය  කළ තවලම  සමඟ, ඇතැම්
ආගමික අදහස් දෙගන ඒමක් සිදු වී ඇති බව සිතා ග.
ෙමම මතයට තුඩු ෙදන චන මාලාවක්ශුද්ධ කුර්ආනෙ
තිෙ.” යනු ඔ පවසය.
ලින්ඩන් හැරිස් නම් තවත් , “ෙපරදිග අකාෙව්
ඉස්ලාමය“ නම්  කෘති, “මුම්මද (සල) තුමාෙණෝ
බයිබලෙයන් ණු උපුටා ෙගන ඇති අතර අද මුස්
දැනුවත් ව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව අල් කුර්ආනෙ
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ෙනොලැෙබන විෂයයන් හස්තියානි ෙමන්  ෙබොෙහෝ ෙද
උපුටා ගන.” යනුෙවන් පව.
හනීෆ්වරුන්  සන්සිවර, යුෙදව් ස හස්තියාන
යන පිරිසෙ ශුද්ධ කුර්ආනෙය් මය ෙසොයා ගත හැක
බව නිකල්සන් නැමැත්කාහ  කරය. “�ස්තියා
තාපසකයන, පිළිම වන්දනාතක්ෙෂේප කළ සන්සිවන්
සහ ඒක ෙද් වන්දනිකයන් වන හනීෆ්වරුන් ෙන් වන
සුළු පිරිසක්  ගැන අපි අසා. නබිත්වෙය් ඇරය
ෙපර මුහම්ම (සල) තුමා එවැනි සෙරකු සමඟ
සම්බන්ධකම් පැවැත. මක්කාෙව් වාණතවලම සමඟ ඔහු
ගිය ගමෙන් දී යුෙදව්ස්තියානි පිරිස  සමඟ සාක
කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණ, ඒවාෙය් තිඵලය අල
කුර්ආනෙය් දක්නට.“ යනු ඔහුෙග් අදහස.
නිකල්සන් තව දුරටත් ෙමෙසේ. “ෙමවැනි කථාවන්
සවන්දී මනා දැනුමක් ලබා ගත් ම (සල) තුමා
බයිබලට පසු කාලෙය් දී එකතු  කළ ෙපොත් වල 
පුරාණ කථා වල විස්තර ලබා ෙගන තමන්ෙග් බව ෙබට
ඉදිරි පත් කර.“
යුෙදව් හාස්තියානි ආභාසය පිළිබඳව නව කෙතෝලික 
ෙකෝෂය ෙමෙසේ පවසය. “යුෙදව් හාස්තියානි ආභාසය
මුහම්ම(සල) තුමා ෙබොෙහෝ ෙසේ ලක් වූ බව මුස්ලිමන 
විද්වතුන්  නිතර . ෙමම ආභාසය  මුහම්ම (සල)
තුමාෙග් ස්වභාවය නිසා ෙවනත් හැඩයක් ගන.
ඉස්ලාමයට ෙපර ව අරාබි සමාජෙය් මානසික අතාවයට
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ගැලෙපන අයුරින් පිළිතුරු දුන්ෙන් ඒ.“ ඔවුන
තව දුරටත් පව.
යුෙදව් හාස්තියානින්ථ වල අරාබි වාදයයට මුහම්ම
(සල) තුමාෙණෝ සවන් දුන් බව සිතා ගත හැකි බව 
දුරටත් සඳහන්.
ශුද්ධ කුර්ආනය ෙදවියන් වහන්ෙසේෙගන් ෙහළිදර
මුහම්ම (සල) තුමාෙණෝ දැන දැනම ෙබොරු ෙගතු ෙව
ෙචෝදනා නගන අනිකුත් සිද්ධාන් ත ෙමන් එම සි
සාවද් කථාවක. ෙමම සිය තරකයන්හී දුබල තාවය ඉහ
ෙපන්වා ෙදන ල. මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ නුගත් ෙකෙ
යන සත් පුවත ෙමහිලා පැන නගින තවශ්නයක. මුහම්ම
(සල) තුමාෙණෝ අක දන්නා ෙකෙනක් වූෙය, එතුමාෙග
විෙව්චකයින් ෙබොෙහෝ ෙ, ශුද්ධ කුර්ආනය පවස
පරිදි එතුමාෙග් කථාෙව් සැබෑක සැක සතන්ෙනෝ.

“ෙමය  (අල්  කුර)ට ෙපර ඔබ  කිසිම පුස්තක
ෙනොහැදෑරු ෙව. තවද ඔබ, ඔබෙග්  දකුණතින්
ෙනොලීෙව. එෙසේ වී න, විශ්වාස ෙනොකරන අය අනුන
කරන්ෙනෝම.“ 29 -28. මුහම්ම (සල) තුමාෙණ නුගත
ෙකෙනක් වූ ෙහයින් හන, යුෙදව් සහස්තු බැතිමත
ෙගන්සිය වස්තර ලබා ෙගන, ඒවා අල කුර්ආනෙය් උස
අරාබි භාෂාෙව, වසර විසි තුනක් මුළුල්ෙල්
පාරායනය කෙළේ ෙකෙසේ දැයි සිතීම පවා අප. ෙතවනු,
නබි (සල) තුමාෙණෝ හැදී වැඩුෙණ් පිළිම වන්දන
තිබුණු පරිසරයක, ශුද් ධ කුර්ආනය ස්ථී
උගන්වන්ෙන් ඒක ෙද්ව වන්දනාතය.
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හනීෆ් ෙලස හැඳින, විථ් මතවාදීන් ෙනොවන සුළු ප
මක්කාෙව් එවකට ජීවත් ව, ෙම්  අය පිළිම වන්
කිසිවකට සහභාගී ෙන. එෙහත ඒ අයට ආගමික න්ථයක
ෙහෝ නැමදුම් ස්ථානයක් ෙහෝ ෙනො. ඔවුන්ෙග් විශ්ව
කුමක් දැයි සටහ නක් පවා ෙන. ෙම්  අයුරිස්තු
බැතිමතුන් ෙගන් මු(සල) තුමාෙණෝශුද්ධ කර්ආනය
ඉෙගන ගන්නා බවට ෙචෝදනා නගන්නට කිසි විටක ෙ
එතුමාෙග් සමකාලීන විරුද්, මක්කාෙව් අව
පෙද්ශෙය් ජීවත් වූ ෙරෝමානු යකඩ කම්මල්කර
එතුමා ඉෙගන ගන්නා බව ෙචෝදනා කෙළ. ෙමම ෙචෝදනාව 
එක ෙහළාම ඉවත ෙදම අල්  කුර්. එම  මිනිසා විෙ
භාෂාවක් කථා කරන අත, පිවිතුරු අරාබි බස
කුර්ආනය ෙහළිදරව් වන බව ෙ.

“ඔහුට උගන්වන් ෙන් මිනිෙසක්ම යයි ඔවුන්
දනි. ඔවුන් අකාරුණිකව අදහස් කරන අයෙග් බස ප.
ෙම් පිරිසිදු හා පැහැදිලි අ.“ අල් කුර්16-103.
පැරණි ආගමිකන්ථයන්ෙගන් උපුටා ගත් බව ෙච
නගන විද්වතුන් පහත සඳහන් කුර්ආන් වැකියට 
දීමට ෙනොහැකි වන බව  නම් නි.

“සැබැවින් ම අපය සිහිපත් (ශුද් ධ කුර්ආ) පහළ
කෙළේ.  සැබැවින්ම මය එය ආරක්ෂා කරන්ෙ.“ 15-9
පැරණි න්ථෙයන්  කුර්ආනය උපුටා ගත්ෙ, ෙමම 
වාක් අදාල වන්ෙන් කිනම් ප? යුෙදව් ෙහෝස්තු
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බැතිමතුන් අල් කුර්ආනයට  සපයන බව ෙමහි
අර්ථය වන්ෙ?
දිනක් මක්කාෙව් කා, එම කම්මල්කරුවාට පහර දී
ෙගන් ශ්න  කළ විට “මම  එතුමාණන් ට කිසිවක්
ෙනොෙදම. ඇත්ත වෙයන්ම මට ආගම උගන්වන්
එතුමාණන.“ යනුෙවන් ඔහු විලාප ෙදමින් පිළිත
ඉතිහාසය පවස.
යුෙදව් සහස්තු බැතිමතුන් සමඟ මු(සල) තුමාණන
මක්කාෙව් පැවත් වූ සම්බන්ධකම් ඉතා. නබි(සල)
තුමාෙග් බිරිය වන (රල) තුමියෙග් ඥාතිෙයකු වූ
(Waraqa) ඉබ්න් නව, එතමා ෙදවරක් මුණ ගැසී. අරාබි
ජාතිෙයකු වන වරඛාස්තු භක්තිෙයකු වූ අතර බය
අළු ගිවිසුම ගැන සුළු වශෙයන් ෙහෝ දැන. කඅබාව 
වෙට් තවාෆ්  කරමින් සිටි, මුහම්ම (සල) තුමාණන
පථම වරට දුටු , එතුමාෙග් හිස ෙසෙනහසිනගත්ෙත.
ෙදවන හමුවීම සිදු වූෙය් (සල) තුමාණන පථම ෙද්ව
ෙහළිදරව් ව පහළ, එතුමා මහත් අසහනයට පත්ව 
අවස්ථාෙව්ද. එම සිද්ධිෙයන් පසු වසර තුනක මිය
ගිය අත, ෙද්ව නිෙයෝග දිගින්  දිගට වසර ව
මුළුල්ෙල්ම මක්කා සහ මදීනාෙව්දී . ෙයමන් ෙට,
නජ්රාන් පළාෙතස්තියානි බැතිමතුන් ජීවත, උතුෙර
යත්රිබ් න (වර්තමාන මදීනා) යුෙදව් ජාතීන්.
නබිත්වය ලබන්නට ෙපර ෙහෝ පසුව මු(සල) තුමාෙණෝ
නජ්රාන ්   පළාතට ගමන් කළ බවට කිසිදු සටහ.
වයස අවුරුදු , පියාෙග් ෙසොෙහොසහ ඥාතීන්  වන 
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නජ්ජාර් බැහැ දැකීමට එතුමා සිය ම, එහි ගිය අත
ආපසු එන ගමෙන් මවද මිය ග. වයස හෙය්දී පමණ ග
ෙම්  ගමෙන, දින ෙදකක් ෙහෝ තුනක ෙ කටි කාල,
බයිබලෙය් ෙපො 66 ෙහෝ 75ක්  මුහම් (සල) තුමා මු
මතින් ම හැදෑරූ බව පැවසීම වනාහි මහත්. තවද 
මක්කාව සහ මදීව අතර අත්ෙත් කිෙලෝ මීටර් පන
පමණ දුර. ගුවන ් යාන ෙහෝ ෙමෝට ර් රථ වාහන කි
ෙනොමැති එම යුගෙය් ඔටුවා පිට පමණක් ගිය හැකි 
සති කිහිපයක් පමණ ග. කිසිෙවකුෙග් ෙහෝ 
ෙනොෙපනී එම නගර ෙදක අතර මුහම් (සල) තුමාෙණෝ
ගමන් කළ බව කිසිෙවකුට ෙහෝ කිව ෙන. එබඳු රක්
ඇති පළාෙ පැරණි න්ථයන්ට අයත් සමාජයක් ජීව,
ඔවුන් ෙගශුද්ධ කුර්ආනයට මූය විය හැකි කර
ෙනොතිබුනු බව ෙපන්නු.
මුහම්ම (සල) තුමාෙණෝ යුෙදව් සස්තු බැතිමත
සමඟ සාකච්ඡාෙව් ෙයදුනු බව පවසන සමහර ව, එම 
සාකච්ඡාෙව්තඵලයක් වශෙයන් අල් කුර්ආනය නි
කරනු ලැබු බව අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්නට වෑ
නමු, සාකච්ඡා පැවතුෙන් කුමන කාලෙය් ද ෙවක්
සඳහන් ෙනොකර. එවැනි සාකච්ඡා කිහිපයක් පැවැත,
ඒවා සි වෙය් ශුද් ධ කුර්ආනය ෙහළි වන්නට පටන
ෙගන දීර් ඝ කාලයක පසුව. ඇත්ත වශෙයන් සිය
සාකච්ඡා මදීනා නුව සිදු අතර, ෙද්ව ෙහළිදරව්ව මක
ෙව්දී ආරම්භ වී වසර දහ තුනක  කාල ශුද් ධ
කුර්ආනෙය 65% පමණ පමාණයක්  පහළ වූ , එතුමා
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මදීනාවට ෙද්ශාන් තර කිරීම සි. ෙමම  සාකච්ඡාෙව
සැබෑ තතු අල් කුර්සඳහන් කර. එනම, හජ්ර9 වන 
වසෙර්  මදීනා ෙව්දී පහ3 වන සූරාෙව් අං 33 සිට 63
දක්වා ඇති වැකි යන්හී නජ්රාන් ෙපෙදෙසන් මදින
�ස්තියානි නිෙයෝජිත පිරි ස ගැන සඳහන් 
නිදසන.ෙදවනු, සාකච්ඡා සිදු වූ බව ෙචෝදනා 
යුෙරෝපෙය් විද, එහි මාතෘකාව කුමක් දැයි ක
ෙනොකිය. මුහම් (සල) තුමාෙණෝ ස්තියානි නිෙයෝ
පිරිස හමු වූෙයෙයකු ෙලසින් ෙ, ගුරුවරෙය
වශෙයන. �ස්තු බැතිමතු, �ත්වය පිළිබඳ පවතින 
නිවැරදි , ෙජ්සුස් තුමාෙග්  දහම උගන්වන්නට එ
අවස්ථාව එතුමා උපෙයෝගී කර ග. එවැනි සාකච්ඡාවන්
පතිඵලක වශෙයන, �ස්තු බැතිමතුන් ෙබොෙහෝ ෙද
මුස්ලිම් බවට පත් වූ බවද ෙමම විද්වත්හූ සඳ.
නබිත්වය ලබන්නටර මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ තු
වරක් මක්කාෙවන් බැහැරව ගිය බව ඉතිහාසගත සටහ
ෙපන්ව. වයස හෙය්දී සිය මව සමඟ එතුමා මදීනාවට
පළමුවන වස්ථාවය.9 හා 12 වයෙසේ ෙගොකු පියාණන් 
තාලිබ් සමඟ සිරියාවට ෙවළඳාෙම්  යෑම ෙදවන අවස.
අවසාන වශෙයන්  වයස 25දී කදීජ (රල) තුමියෙග් ෙව
භාණ්ඩ රැෙගන ලම භාරව සිරියාවට ගියා වූ අවස්.
ෙමම විෂය පිළිබඳව ආචාර්ය ජමාල්  බදවි ෙමෙස.
“විෙව්කයක් ෙනොමැතිව ෙවළ නිරත වී සිටිය අ,
යුෙදව් හාස්තායානි බැතිමතුන් සමඟ විටින්
අනුශාසනෙය, මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ ආගම් ෙදක ගැ
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ෙබොෙහෝ ෙද් දාරා, ජීවමාන හා ශක්තිමත්  නව ආ
ඉදිරිපත් කිරීමට සමත්  වූ බව යම් කිසිෙවක් 
මනඃකල්පිත කථා. ශත වර්ෂ ගණනාවක් තෙසේ විද්වත
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  රැස් වී වෑයම් , එවැනි ෙදයක ් ඉ
කිරීමට ඔවුන් අෙපොෙ වූ බව සත පුවත.“
එවැනි සිද්ධාන්ත මුල් ෙකොටශ්න  රැසක් මතු ක
බවද ආචාර්ය ජමාල් බදවි වැඩිදුරටත. ඒවා පහත  ස
දහන්ෙ.
1. මුහම්ම(සල) තුමාණන්ෙග් ජීවිතය පිහාසික
සටහන් විශාල සංඛවක් ති. ඒවාට අමතරව, එතුමා
ගැන උද්ෙයෝගිමත් විෙව් චකයින් වූ ෙබොෙ,
එතුමෙග් ජීවිතය ගැන දීර්ඝ වශෙයන් පරීක්ෂණ
නමු, නබි(සල) තුමාණන්සිය ෙද් ඉගැන් වූ අභිර
ගුරු වරයා ෙහෝ ගුරු පිරිස ෙසොයා ගැනීමට කිස
අෙපොෙහොසත් වූ ඇය?
2. මුහම්ම (සල) තුමාණට, සමකාලීන පිරිසක් 
විෙරෝධතාවෙය් ෙහේතු, උපහාසයට සහ හිංසාවට ලක
කරන ලද බව කවුරුත් පාෙහේ . උග ෙලස ලුහු බ ඒ
සතුරන, ෙද්ව ෙහළිදරව්ව ඩවක් බවසිය ජනයාට
ෙපන්වා දීමට ෙනොහැකි වූෙ? එතුමාණන් ඉෙග
වූෙය් මිනින් මූලයක්ෙසේ ලබු න්ථයක් බ
ෙචෝදනා කළ ඔවු, එම  මිනිසුන් කවුරුන්
ෙනොකෙළේ ඇය? ආරම්භෙය්දී ෙමවැනි ෙචෝදනා එල්
ඇතැම් අය එය ෙවනස්ෙකො, එතුමා කරන්ෙන් මායා
ෙහෝ ඉන්ජාලයක් යැයි ෙචෝදනා නැග ඇය?
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3. සිය ජනතා අතෙරන් ම හැදී වැඩුනු ම (සල)
තමාණන්ෙ ජීවිත කථාව කාන්තාරෙය් ක ජීවිතය
එකඟව, විවෘත වූ එ. ෙද්ව ෙහළිදරව්ව පහළවන 
එතුමා පැවසූ විට ෙමතරම් විශාල ත  සමකාලීන
ජනකායක, විෙශේෂෙයන් එතුමාෙග් ලඟම ඥාතීන
සහමුලින්ම විශ්වාසය කෙළ? අන්  අයෙගන් උපු
ගත් මතය, තමාෙග් බව එතුමා පැවසූ බව ෙමොතකට
ෙහෝ ඔවුන් සැ ක කෙළේ නම් එතුමාෙග් අනුග
ඉස්ලාමය තු දිගින් දිගට රැඳී සිටීම සහ ඔවුව 
දිගින් දිගට වැඩිවීමක් සි?
4. මානව ඉතිහාසය පවා ෙවනස් කළා වූ පැහැදිලි හා 
සම්පූර්ණ ආගමක්මද්(සල) තුමාණන්ට ඉගැන්
ගුවරයා කිනම් ආකාරෙය්ෙනක් විය ය? එවැනි
ගුරුවරු සිටි, තමන් ෙවතින් ඉෙගන ගත්යා
සිය ගුරුවරු ගැන කිසිවක් සඳහන්, ඔවුන්
ෙගෞරවය පවා ෙනොදක්ව, ඒවා ෙදවි ෙකෙනකු ෙවත
ලබූ දැනු බව පවසනවි, ඔහු ෙහෝ ඔවුන් 
ෙගෝලයාට එෙරහිව හඬ ෙනොනැගූ ෙහේතුව ක?
5. තම ආගමික න්ථවල නබි (සල) තුමාෙණෝ කරු
උපුටා ගැනීමක ෙහෝජක වරන්ෙගන් ඉෙගන ගැනී
ෙයදී සිටීම දැන සිටි, මුහම්ම (සල) තුමාෙණෝ
සමඟ කථාවට පැමිණි යුෙදව් ස්ත බැති මතුන් වි
සංඛ්වක්  එතුමාෙ අවංකභාවය ෙකෙරහි වශ්වාසය
තබා, මුස්ලිම් බවට ෙවනස් වතීරණය කරද?
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6. ඇතැම් අවස්ථාවන් හී අල් කුර්, එතුමා ෙසනඟ
අතර සිටියදී පහළ ව. ශුද්ධ කුර්ආනය වසර ව
තුනක කාලයක් මුළුල්ෙල් පහළ එම අවස්ථවන හ
පවා කිසිෙවකුෙග් ඇසට ෙනොෙපනීපැමිණකුරන
වැකිඉෙගන් ව මිනිස් ගුරු සිටිෙය් ෙකොෙ? ඔහු
එතරම් දීර්ඝ කාලයකඟ වී සිටිෙය් ෙක? සිය
අනුගාමිකයින් අත, නිතරම සිටි මුහ (සල)
තුමාෙණෝ ඔන් ෙගන් කිසිෙවකුට ෙනොෙපෙ, එක්
වතාවක් වූවද හසු ෙනොවී වසර විසි තුනක කාල
අභරහස් ගුරුවරයා ෙවතට නිතර පාෙහේ යත හ?
11. පැරණි කථාවන්හී සමාකෙම්
යුෙදව් හාස්තියන ආගම්වල බලපෑම් වල ශුද් ධ
කුර්ආනය ලක් වූ බව ෙපන්වන්නට වෑයම් කළ සම
හ, බයිබලය සහ කුර්ආ නය පව කථාන්දර අතෙරහ
සමානතාවයන් දකට ලැෙබන බව පවසත. මුහම්ම(සල)
තුමාෙණ, පැරණි න්ථ ඕනෑකමින් ඉෙගන ෙගන 
අදහසට ගැලෙපන  කරුණු සියල්ල ෙතෝරා ගැනීමක
ණයට උපුටා ගැනීමක් ෙහෝ සිදුකර ඇති බවට ඔවුන
දක්ව. එම  සංකල්පය පහත දැක්ෙවන කරුණුවලට 
පිළිගැනීමට ෙනොහැකිවන බව සැලකි.
1. ආරම්භෙය් ස ශුද් ධ කුර්ආනය අල්ලාහ්තන්
ෙහළිදරව් වන බමුහම්ම(සල) තුමාෙණෝපැහැදිලි
පකාශ කළහ. මනඃකල්ප, ඓතිහාසිකහ තර්කානුක
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ෙහේතුන් මත මුහම(සල) තුමාෙණෝශුද්ධ කුර්ආ
රචනය ෙනොකළ බව ඉහත ෙපන්වනු ලැ.
2. ඉතාමත් වැදගත් කරුණක් , එතුමා ලියන්නට ෙ
කියවන්නට ෙනොදන්නා ෙකෙනකු. කියවීෙම් ෙ
ලිවීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැති ෙකෙනණි න්ථ
කියව, ඉන්  තමන් ටවශ් ෙකොටස් ෙතෝරා ගැනීමට
හැකියාවක් තිබිය ෙන.
3. බයිබලෙය් පැරණි ෙම පථම  අරාබි පරිවනය,
මුහම්ම(සල) තුමාණන්ෙග් අභාවය සිදු ව200ට
පසු සකස්  කරනු ලැබූ අතර අළුත් ගිවිසු
පරිවර්තනය සකස් කරනු ලැබුෙව් එතුමාෙග් අභා
වසර 1,000 කට වැඩි කාලයකට පසු.
4. ගන්ථ ෙදකක් අතෙරහි සමරූපතාවයක් තිබීෙම
එකක්  අනිත් එෙකන් එනම්  පසු ෙපොත පැරණි
ෙපොතකින් උපුටා ගත් බවට ෙ සාක්ෂියක් වන
නැත. ෙම්  කෘති ෙටම මූලායක්  වශෙයන් තුන
ෙපොදු ස්ථානයක් තිබිය . ඇත්ත වශෙයන්ශුද්ධ
කුර්ආනය ඉදිරි කරන තර්යය. බයිබලෙය් සමහ
කරුණු අල් කුර් ආනෙය් ඒ ආකාරෙයන්ම ත
අතර, ෙදෙකහිම මුල් කර්තෘවරයා ෙදවියන් වහන්
නිසා ෙම්න්ථ ෙදෙක්ම සමරූපතාවයක් තිබීෙම්
වටහා ගත හැකි.
5. ෙකෙසේ ෙවතත, පථමෙයන් න්ථ ෙදෙකහිම තිෙබන ප
ඉතා ෙපව්සමින් පිරික්සුම්, ඒවා එකිෙනකකි
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කරුණු උපුටා ගත් බවට නගන ෙචෝදනාෙවහි
පදනමක්  ෙනොමැති බැව් වටහා ගත . එනිසා ෙමම
ගන්ථ අතෙරහි ඇති මූලික ෙවනස්කම් ගැන ෙසවී
උචිත.
බයිබලය වනාහි තනන්ථයක් ෙන, එහි අවම වශෙයන
ෙපොත් 66ක්  අඩංගු වන බවස්තියානු බැතිමතුන්
අතර, කතුවරැ40 ෙකෙනක් පමණ රචනය කළ ෙපොත75ක්
ඇතුපත් ෙවළුමක් බව ෙරෝමානු කෙතෝලික ජනතා.
ෙදවනු, බයිබලෙය් ෙද්ව ව සමඟ පස කාලෙය්ද
මිනිස් වායද මි වී ති. ෙයෙරමියා8-8, ලූක1-1 සිට4
සහ ෙකොරින්1 ෙපොෙත්7-25 වාක් ෙමයට නිදසු. අල්
කුර්ආනෙය් නි අවුලක් ෙනොමැති, මුහම්ම (සල)
තුමාෙණෝ කථා කළ වචන කිසිවක් පවා අල් කු
ෙකොෙහත්ම සඳහන්වී .
ෙතවනු, නව ගිවිසුෙම් ෙපොත, ෙජ්සුස් තුමාෙග්
කථාව සහ ධ්ර්මචාරය පිළිබඳව විස්තර . එෙහත, අල්
කුර්ආනය මුහම(සල) තුමාණන්ෙග් අනුගාමික සින
ලියන ල, එතුමාණන්ෙග් ජීවිත කථාවක්.
සිව්ව, බයිබලෙය් ෙපොත් කිහිපයක්ම අද
වරුන්ෙග් වයට ෙබොෙහෝ කලකට පසුව ලියන ලද අ,
එම නබි වරුන් ෙග්  මව්  බසින් ඒවා ෙනොම
සමීක්ෂණෙය්දී ෙනොෙයකුත් දුෂ්කරතා . ශුද්ධ
කුර්ආනය මුහම (සල) තුමාණන්ෙගවිත කාලය තු
සම්පූර්ණ වශෙයන් ලියා අවසන් බ අතර, එය 
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ෙහළිදරව් වූ භාෂාෙවන්ම දහස් ගණන් අනුගාමි
පාඩම් කර ෙගන තිබීමදයුරු.
පස්ෙවනු, අද පිළිගත් බයිබලෙය් තිෙබන ෙපොත
අමතරව තවත්  ෙපොත් කිහිපයක් එක් කාලයකදී.
ඒවායින් බයිබලයට ඇතුලත්  කුමක? ඉවත 
දමන්ෙන් කු? යනු තීරණය කරනු ලැබුෙව් (ෙරෝම 
අධිරාජ) විසි. එෙහත් හුද්ධ කුර්ආනෙය් පරිච්ෙ
එවැනි තීරණයක් ගනු, කිසිදු ඉස්ලාමිය සණයක්
කිසිවිෙටක පැවැත් වූෙ.
ශුද්ධ කුර්ආනය බයිබලෙය් ඉෙගන්වීම් ණයට
නගන ෙචෝදනාවට එෙරහිව ෙමම න්ථ ෙදෙකහිම තිෙ
මූලික ආගමික ඇදැහමවලින් කරුණු ෙ. එහිද
සමානකම, ඉතාමත්  සුළමාණයක්  වන අත, පරස්පර
ෙවනස්කම්  ෙබොෙහෝම. ඒවායින් සමහරක් ෙමහි 
සඳහන් කර.
ෙදවයන්  වහන්ෙසේ ගැ ශුද් ධ කුර්ආනය පවස
සංකල්ප, බයිබලයට වඩා හාපසින් ෙවනස් එ.
බයිබලෙයන් ෙපන්වන ෙදවියන් වහන්ෙසේ මිනිසාය.
උත්පත්1-26 සහ 9- 6.

“පවසන. අල්ලාහු එක්ෙක. ඔහු ස්වාධී. සියල්
ඔහු ෙකෙරහි ආධ. ඔහු ජාතක ෙනොකරන්ෙ. ඔහුද
ජාතක ෙනොකරනු ලබන්ෙ. ඔහු හා සමාන කිසිවක්.“
යනුෙවනශුද්ධ කුර්ආ112 – 1 සිට4 දක්වා පවස.
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බයිබලෙය් උන්වහන් ෙසේ ෙවෙහසට, විෙව්ක
ෙසොයය. උත්පත් 2-2 , 2-3 නික්මයා 20-11. ෙදවියන
වහන්ෙසේ උයෙන් ඇවිදින, මිනිසා සැඟවී සිටියද
ෙසොයා ගන්නට ෙදවියන් වහන්ෙ සේට සිදු වූ බවද
පවසය. උත්පත්3-8 සිට11 දක්වා බන්.
එෙහත් “අල්ලාහු සර්ව පකය, සියල් ල දන්.“
යනුෙවන් අල් කුර්ආන් තහ.

“ඔහුය අල්ලා. අහස්හීද ෙපොෙලොෙවහීද ඔහු
අභ්න්තර දැය, බාහිර දැයද ඔහු දන්. එබ සපයා ගත්තා
දැයද ඔහු දන්ෙ.“ යනු අල් කුර්කාශ කරය.
සිය වැරදි තීරණ සමහරක් සඳහා මිනි ෙදවියන
වහන්ෙසේ පසුතැවිලි වූ බව බයිබලෙය් සඳ. සිය
තීරණෙය් අයහපතතිවිපාක ගැන ෙදවියන් වහන
ෙනොදන්නා බව ෙහෝ ඔහු අණ ගුණ නැති මෙනෝභාවය 
ෙකෙනක් බව ෙමයින් ෙපන්නු. උත්පත්8 සිට11
සහ නික්ම යා32-14 බලන්.
එෙහත්  අල් කුර් ආනය පවසන්ෙන් . “ගුප්

දැෙයහි යතු ඔහුෙග් සන්නිධාන. ඔහු හැර ෙවන
කිසිෙවක් එය ෙනොදන. ෙගොඩැහද, සමුෙයහිද දැය ඔහ
දන්ෙන. (ගසකි) ෙකොළයක්ව, එය ඔහු දැන මි
ෙනොවැෙට. ෙපොෙළොව තුළ සහ අෙරහි වූ ඉතා කුඩා බි
ෙතත්  ඇති දැ, වියලි දැයද පැහැද (සටහන) ෙපොෙතහි
ෙනොලායා ෙනොෙව.“ වාක් 6-59.
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ෙදවියන් වහන්ෙසේ ඊර්ෂියා කරන ෙකෙනක් , ඔහු
ඉස්රායීල් වරුන්ෙග් ෙදවියන් වහන්ෙසේ යය
ෙබොෙහෝ ස්ථානයන්හී සඳහන්වී ඇති නමුත් අල්ලාහ
වරුන්ෙග් ෙදවියා ෙහෝ අරාබි වරුන්ෙග් ෙදයියා
වශෙයන්  මුස්ලිම් වරුන්ෙග්  ෙදවයන් ෙහෝ ය
කුආනෙය් සඳහන්වී .

“පැසසුම් සියල්ලම සකල ෙලෝක සං, සංරක්ෂ,
පරිෙපෝෂ, පරිපාලන කරන්නා වූ අල්ල.“ ශුද් ධ
කුර්. 1 -2
මිනිසා ෙමන් ෙදවියන් වහන්ෙසේද නාස් පුඩු ,
මුඛයක් තිෙබන , අන්ධකාරෙය් ඔහු වාසය කරන බ
බයිබලය පවස. 2 සමුෙව 22-9 සි 15 දකවා. 1 රාජවලිය
8-12 සහ අංක 11-25.
“කිසි දැයක් ඔහු බඳු . ඔහුය අසන්. දන්ෙ.“
අල්  කුර්ආ 42-11 යන වාක් ඉස්ලාමෙය්  ස්ථාවරය
පැහැදිලකරය.
සමහර අවස්ථාවන්හී යහමඟ සඳහා ෙදවියන්ට ම
ෙගන් උපකාර අවශ වූ බව නික්මය12-13 වාක් පවසය.
මිනිසාෙග් බලය සමගියට ෙදවියා භය වූ බව උත්115 සිට9 දක්වා, 3-22 සිට24 දක්වාද සඳහන් ක. එෙහත්
ෙදවියන් වහනෙසේ ගැන ෙමවැනි අවතක්ෙසේරු අදහස් 
ෙනොපවසන අල් කුර්, එවැනි සටහන් අල්ලාහ්ෙග් ම
ෙකෙලසන  මහත් පාපයක් වන බව අවවාද ක.
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නබිත්වය පිළිබ ශුද් ධ කුර්ආන සංකල්ප.
බයිබලය දක්වන සංකල්පයට වඩා ෙබොෙහෝෙසයින් ෙ
එකක. නබිවරු සිය ෙදනාම බැතිමත්කමින් හා සදා
ගුණදහෙමන් උසස් ආදර්ශමත් පුරුෂයන් ශුද් ධ
කුර්ආන්ය ෙපන්වා. “(රසූල්) ඔවුහු වචනෙය
(අල්ලාහ) ඔහු ඉස්සර ෙනොෙවත. තවද ඔවුහු ඔහුෙග්
ඉටු කර.“ 21-27. එෙහත්  බයිබලෙය් සඳහන් 
දිවැසිවරෙය, ෙද්ව
විශ්වාසෙය් ෙහෝ සදාචා
හැසිරීෙමහිලා මහා පායා සිදුක ළ බව ෙපන් වනු.
නබිවරුන් සිදු කළ යාවන්  බව බයිබලය ෙපන්
සමහර කරුණු ෙදස බ.
•

ආෙරොන් (හාරූ) පිළිම වන්දනාෙව් ෙය.
නික්මයා32- 1 සිට20.

•

ෙසොෙලොමන් රූප වන්දනාවට සිත ෙයොම. රාජවලිය
11-4.

•

ෙජ්කබ(යාකු) තම පියා ඉස්හාක් නබිව මුලා කර
ෙයෙදය. උත්පත්27- 16.

•

ඒබහාම්(ඉබ්හිම් ) සාරා සමඟ අනියම් විවාහයක්
ගන. එෙසේම එතුමා ෙබොරුකාරයක. උත්පත්12- 10
සිට20. 20- 2 සිට18.

•

බීමත ලූත ් නබි සිය දැරියන් සමඟ දුරාචාරෙ
තඅර, තම දැරියන් සමඟ කැමති ආකාරෙයන් හැස
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ෙලස ෙගොමරා නගරවාසීන්ට ආරාධනා කෙළ. උත්පත්
19-30 සි38 සහ19- 8.
•

ෙඩ්විඩ් (දාවූද් ) අන් අය කරන ෙද් සැඟ වී 
සිදුරකින් බලා සිටීම පමණ. යූරියාෙග් බිරිය
දුරාචාර ෙලස හැසිරී ඇෙග් සැවියා ඝාතනය ක. 2
සැමුෙව්11-2 සහ 11-15 සිට18.

•

ජුදාස්  සිය පුතාෙග්  බිරිය සමඟ දුරාචාරෙය.
ෙමම පාප �යාෙව් තිඵලයක් වශෙයන් උපත ල
ෆාෙර්ස් සහ සාරා යන ෙදෙදන, ෙජ්සුස් තුමාෙග් 
මිත්තන් ෙලස ෙගෞරවය ෙදනු. මෙතව් 103 සහ 
උත්පතය 38-16 සිට18 දක්ව. ජුදාස්ෙග් ෙමම පාපයා
සඳහා ෙදවියන් වහන්ෙසේ ඔහුට ආශීර්වාද කළ බව
ෙපෙන.
ෙජ්සුස් තුමා පවා සිය මව වන මරියම් “ෙජ්සුස
වහන්ෙසේද සය නුෙඹන් මට කම ෙමොන? යනු ෙවන
බැන වැදුෙන. ශ.ෙයොහාන්2-4.

එවැනි පහත් අයුරින්  කිසිදකු ගැන ශුද් ධ
කුර්ආනෙය සඳහන්  වී.එෙසේ නම්  බයිබලෙය් සඳ
ෙනොවන උසස් අදහස් උපුටා ෙගන ඇති බව නඟන ෙචෝදනා
තර්කානුක.
මරණෙයන් මතු ජී, ගැලවීම පිළිබඳ සංකල්පය  
ජීවිතෙකෙරහි දක්වන අවධාරණය යන විෂයයන්හී පව
කුර්ආනය දක්වන මතය හාත්පසින් .
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ආගම හා සම්බන්ධ මතයට අමත, ශුද්ධ කුර්ආන
සහ බයිබලය සඳහන් කරන ෙපොදු කථාන්තරයන්හී පවා
ෙවනස්කම් ඇති බව සඳහන් කළ . නිදසුනක් වශෙ
ආදම්  සහ ඊවාෙග් කථාන්තරය ගැන . ආදම්  සහ ඊවා
මිනිස් පරපුෙථම මැවීම්. ඔවුන් ෙදෙදනාඋයෙන් ජීව
වූ අත, එක් ගසකහැර අන්සිය ගස්වලින් පළතුරු ක
අනුමැතිය ලබා සි. සාතාන්ෙග් ෙපළඹවීමට ලක
ෙදෙදනාම තහනම්  ගසින් ෙගඩි කෑෙමන් ෙපොෙළො
ජීවත්වීමට එවනු . ඒ විස්තර න් ෙදෙකහිම
සදහන්ෙ.
ඒ කරුණු අතෙරහි දැක් ෙධාන ෙවනස්කම්  ෙදස
බලම.
1. තහනම්  කෙළේ යහපත හා නපුර දැන නීෙම ්   ගස බ
බයිබලය පවස. (උත්පත්2-16 හා 17) ඒ ෙහේතුෙවන
මුස්ලිම් වරුන්ෙගනව  පිළිබඳ දැනුම ගන්
ෙනොගන්ෙන් ද යනුෙවන්  ශත වර්ෂ ෙදකක්ම ය
අනවශ් ෙලස තර්කෙය් ෙයදුෙ. ෙහොඳ හා නරක
පිළිබඳ දැ, මිනිසාට ස්වාභාවිකවම ෙදනු ලැබු
සියඵු විෂයයන්හී සය ගැන ආදම්ට උගන්වන ලද බ
ශුද්ධ කුර්ආන් බ. 2-31 සිට33 දක්ව.
2. මුල් පාපෙය් සිය කාන්තාවන්ට උසුලන්නට ස
අතර, එයට දඬුවම වශෙයන් දරසූතිෙය් ෙව්ද
ෙදවියන් වහන්ෙසේ වැඩි කළ බව බයිබලය. මුල
පාපෙය් ධාන වගකීම කාන්තාවන්ට පැවරූ බවට අද
දක්ව එක වාක්යක්  වූව ශුද් ධ කුර්ආනය ත
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ෙනොමැත. තවද ගර්භණී භාවය ඉතාමත් ෂ්ඨ හා
පශංසනය �යාවක්  වන බව ශුද් ධ කුර්ආනෙ
පකාශෙව.
3. ඊවා (හව්ව) තුමිය හර්ප ෙවස් ගත් සාතාන්
ෙපොළඹවනු ලැබූ බව බයිබලය ප. ආදම්  සහ ඊවා
ෙදෙදනාම  සාතාන් විසින් ෙපො ලැබු බව පවසන
අල්  කුර්, සර්පෙයක් ගැන ෙකොෙහත්ම සඳ
ෙනොකරය. “ෛෂයිතාන් ඔවුන් ෙදෙදනා එයින් ෙ

පමුණුවා එවුන්  එහ (සැපවත) තත්ත්වෙය න් 
කෙළේය.“ 2- 36.
4. අකීකරු වූ පසු ආදම් සහ ඊවා ළත වූ බව බයි
තැනක සඳහන්  ෙනොකරන නම, ඔවුන් ෙදෙදන
ෙබොෙහෝ ෙසේ පසුතැලි වූ බවද අනතුරුව අල්ලාහ් 
සමාව දුන් බවද අල් කුර්කාශ  කරය. “ආදම්

ඔහුෙග් පරමාධිපතිෙගන්  වචන ස්වල්පයක
ගත්ෙත. එවිට ඔහ (අල්ලාහ) ඔහුට සමාව දුන්.
ඇත්ෙතන්ම ඔහු සමාව ෙදන, දයාළු.“ 2-37. තවද “
අපෙග්  පරමාධියා. අපි අපටම වරද කර ගත. ඔබ 
අපට ක්ෂමා කර අපට දයාළු ෙනොවුවෙ, ඇත්ෙතන්
අපි පාඩු වූවන් ෙගන් වන්ෙනම්මයි ෙදෙද.“ 723. (රබිබනා ළළම්නා අන්ෆ,  ව ඉන්ලම් තග්ෆිර
ව තර්හම්නා ලන කූනන්න මිනල් .)
ෙපොෙළොව මතට එවනු ලැබීම ෙදෙදනාට පනවන ල
දඬුවමක්ෙසේ බයිබලය පවසන , ඔවුන් ෙදනාෙග්
මැවීම් සිදුවීමටත් ෙපර එෙසේ යැවීමට අල
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සැලැස්මක්  තිබුනු බව අල් කුර්ආන.
අල්ලාහ්ෙග් දැනුෙමන් ෙතොරව කිසිවක් ස.
ඉහත සඳහන් කරුණු අනුව ආගෙම් මූලික පදනම
පවතින වැදගත් ෙවනස්කම් කිහිපයක් ෙපන දැනුම
යන ගෙසන් තහනම් ෙගඩිය කෑමටර මිනිසා අංග සම්ප
ෙකෙනක් වූ නමුත් කෑෙමන්ඔහුෙග් ස්වභාවය ෙවනස් 
බව බයිබලය පවස. පසින් නිර්මා, ආත්මය ෙදනු ලැ
මිනිසා නිතර අසම්පූර්ණ බව අල් කුර්ආන.
ගැලවීම් ලබා ස්වර්ගයට පි, මුල් අවදිෙය්
පරිපූර්ණභාවය නැවත ලබා ගැනස්තු බැතිමෙතකු
පධාන පශ්වයෙව. සුළු අඩුපාඩුකම සිදු වූවද අල්
පනවන ලද නිෙයෝග පිළිපදින්සා අවංකව මහන්ස
වන්ෙන්ද යකශ්නය ශුද්ධ කුර්ආනය ඉදිරිපත. සිය
දරෙවක්ම උසුලන ජන්ම පාපය වැදගත් ස්තු බිතිම
සැලකුව, ඉපදින සෑම දෙවක්ම පිරිසිද, සෑම 
ෙකෙනක්ම තම තමන්ෙගයාවට වගකිව යුතුද අල්
කුර්ආනයකාශ  කරය. ජන්ම පාපය සඳහා ෙල් සැලීෙ
මිනිස සහ ෙදවියා අතර සමතයක් සිදුවිය යුතුය
මතයට සමාව දිමට ෙදවියන් වහන්ෙසේට ෙල් වැගිරී
බව  ශුද් ධ කුර්ආනය සහනයක් . පිමින් ට  ව
විනාශයට කාන්තාවන් වගකිව යුතුයය, සමාජෙය්
කාන්තාවන් දරණ වැදගත් ස්ථානය හා තත්ත්වයට
නින්දාවක් යයි ඉස්ලාම්.
ඒබහාම, ඉස්මායි, ඉස්හාක, ලූ, මූසා සහ ඊසා(අෙලය)
යන නබි වරුන් ෙග් කතාවනන්ථ ෙදක අතර විශා
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ෙවනස්කම්  ති. ෙමවා පරීක්ෂා කරන ඕනෑම ෙකෙනක
ශුද් ධ කුර්ආනය වංක ෙලස බයිබලෙ උපුටා ගත් බ
නගන ෙචොදනාව පදනම් විරහිත බව පැහැ ම ෙපෙන.
ෙමවැන ආකල්පය ඉදිරිපත් කරන ෆිටි වැනි විද්
පවා “බයිබලෙයන් ණයට ගත් බව ෙහෝ උපුටා ගත, ඔහු
(නබිවරය) අන්ධව අනුගමනය ෙනොකෙනක් බව බහිරව
ෙපෙනන සමානතාවයන් නිගමනය කළ ෙනොහ.“ යනුෙවන
පවසය. එනම් මුහම්(සල) තුමාෙණෝ බයිබලය සම්පූ
අධ්නය කර, එය අධික ෙලස සංස්කරණය ක, සිය වාක
ෙයොදා මක්කා ජනතාවට යළි පාරායන කළ බව හඟව්න්
ඔහු වෑයම් ක. මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ බයිබලය මත ර
සටිය බව ෙපන්වීමට මහත් මහන්සි දැරූ , “එතුමා
හා බයිබලය අතර සැබෑ සම්බන්ධතාවයක් ෙන“ බව 
පිළි . මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ සහ පැරණි ආගම් ෙද
අයත්ගන්ථ අතර ෙපෞද්ගලික සම්බන්ධකමක් ෙනොම
අවසානෙය් පින. ෙකනත් ෙකග් පරණි හා අළුත් ගිව
ෙකෙලන්ම උපුටා ගත බවඳහන කළ හැකි එක වාකයක්
වූවදශුද්ධ කුර්ආනෙය්  ෙනොමැති බව අවසානෙකාශ 
කරය.
බයිබලෙය් ෙනොමැති අමතර හා නව ෙතොරතුර
කුර්ආනෙය් සඳහන්  වන , වංක ෙලස බයිබලෙයන
උපුටා ගත් බවට නගන ෙචෝදනාව අස බව තම දුරටත
තහවුරු ෙක. ආද්  සහ සම ජනතාව ෙවතට පැමිණි හූ
සහ සාලිහ් යන නබිවරුන් ශුද්ධ කුර්ආනෙය් සඳ
වන නමු, එම නබිවරුන් ගැන කිසිදු විස්තරයක්
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ෙනොමැත. ශුද්ධ කුර්ආනෙය්  සඳහන් පහත දැක්ෙවන 
කරුණු හා සමාන කිසිදු ෙතොරතුරක් බයිබලෙ. ඒවා
නම, මහා ජල ගැල්මට ෙපර නූහ් නසිය පයා සමඟ කළ
සාකච්ඡා, ඉබ්හිම් නබි සිය පියාණන් සමඟ කළ සා
සහ  එතුමා නම්රූද්  නම් දුෂ්ට පාලකයා හා කළ ස,
ඉබ්හීම ් නබිතුමා විශ්මය ජනක ෙලස ගින්ෙනන
සහිතව ඉවත් , මැරුණු කුරුල්ලන් බලි පණ ගන
ජීවනයක් ලබා ෙදන ආකාරය අල්ලාහහුට ෙපන්,
ෙමොසස් නබිතුමා එළෙදෙනක් මරා ඒ මාර්ගෙයන් ඝා
පක්  වූ මිනිෙසක් යලි පන ෙගන ්වා ඔහු තමා ඝ
තැනැත්තා ගැන විස්තර සැපසීම යනාදිය එයින්. එ
පමණක් ෙනොව ෙතොටිල්ෙල් සිටි ළදුරු ෙජ්සු නබි
ජනක ෙලස කථා කළ සිද්. එතුමා මැටිෙයන් කු
සාදා එය ඉගිලී යෑමට සැලැස්, මරියම් තුමියට අල්
ෙගන් ලැබූ ආහාර පානදි ෙජ්සු තුමාණන් හා සම්බන
කිසිවක් බයිබලෙය් දක්.
ශුද්ධ කුර්ආනය රචනය කිරීධාන වශෙයන් යුෙද
හා �ස්තියානි පැරණි කථාවන්හී ආධාර පැත,
බයිබලෙය් ෙකොෙහත්ම දක්නටමැති ෙතොරතු රු ර
මුහම්ම (සල) තුමාෙණෝ ලබා ගත්ෙත් ෙකොෙ? “නබි
(සල) තුමාණන්ෙග් කාලෙය්දී හිජාෙතහි ස්තියාන
ඉගැන්වීම් කිසිෙසේත් ගෑවී . එෙහයින්ස්තියාන
ෙද්වස්තාන සංවිධානයක් එහි දක්නට ෙනොමැ, එෙසේ 
කිබිය හැකියයි බලා ෙපොෙරොත් තු විය.“ යනුෙවන
නිව් කැතලික් එන්සයික්ෙල “අරාබිෙය්ස්තියාන
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ආගම“ යන මාතාකාව යටෙත් කාශ කරය. 1වන ෙවළුම පි
අංක 721 හා 722.
ගැමි ජනකථාවන් තුළින් ම (සල) තුමාෙණෝ
ෙතොරතුරු රැස්කර ගත් බව සමහර විද්වතුන් අදහස
දක්ව. ඔවුන් නිදසුනක් වශඳහන්  කරන්,
ආෙරොන්ෙග් ෙසොයුරිය වන මරියම් හා ෙජ්සු තුමා
මරියම් සම්බන්ධෙයන(සල) තුමාෙණෝ අවුල් කර 
බවය. එයට පදනම්  වී ඇත,ෙජ්සු තුමාෙග්  මව ම
තුමියට අල් කුර්ආනය අමතන ෙමම ෙව. “අෙහෝ
හාරූන්ෙග් ෙසොයරි, ඔෙබ් පියා දුෂට මිනිෙසක් .
තවද ඔෙබ් මවද ව්භාචාරිණයක් නු ව.“ අල් කුර්1928.
අරාබි භාෂාෙව් වා සම්දාය සහ පද සංෙයෝගය පිළිබ
අවෙබෝධතා ෙනොමැතිකමින් ෙමම තර ්කය ඉදිරිපත
සැලෙක. අහුඃන් සහ උහ්ඃතුන් යන අරාබි පදවලට අර්ථ
තිෙ. ෙල් නෑකමින් පැමිණි ෙසොයුරා යරියක් පමණ
ෙනොව, ෙගෝෙතය ෙහෝ ආගමික විශ්වාස මත ෙගොඩනැ
සෙහෝදරත්වයද ෙමහි අඩය. ඉහත  සඳහන්  වාක ෙයහි
උහ්ඃතුන් ස සඳහන්  කරන්ෙන් එවැනි සෙහෝදර
ගැනය. ශුද්ධ කුර්ආනය ෙමවැනි ව සම්දාය ෙවනත්
කිහිප තැන්හී භාවිතා කරන බව ෙමහි ෙපන්වා. අල්
කුර්ආ 11-78 වාක් ෙයහි ලූත් නබි, සිය සමාජෙය්
සිටිසියම තරණියන්‘මෙග් දූ‘ ෙලස අමතය. 7-65,
73 සහ 85 වාක් යන්හී , සාලිහ් සහ ෂුඅයිබ් යන නබ
තම ජනතාවෙග් සෙහෝදරෙයෝ ෙලසශුද්ධ කුර්ආනය සඳහ
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කරය. ලූත් නබිතුමාෙග් ජනතාව එතුමාෙග් ෙසොය
සඳහන් කර. 11-78 වාක් ෙයහි සඳහන‘බනාත‘ එනම් දූව
යන වචනය හැර අන් සියුළු තැ‘අහුඃ‘ එනම් ෙසොහුර
යන පදය භාවිතා ෙ. ෙම් අනු‘අෙහෝ හාරුන්ෙග් ෙසො‘
යනුෙවන් ඇමත, පරපුෙරන් පැවති සෙහෝදරත්වය 
ෙදමාපියන්ළන්  පැවති සෙහෝදරත් වය සඳහන් ක
ෙනොෙව. බයිබලෙය්.ලූ1-5 වාක් සකරිය්යාෙග් බිරි
එලිසෙබත් ගැ ‘ආෙරොන්ෙග ් දි‘ ෙලස සඳහන්
කරන්ෙන් ෙමම වා සම්දායට අනුකූල.
ෙදවනු,වාක්ෙයහි අඩංගු ක. “අෙහෝ හැරූන්ෙ
ෙසොයුරි“ යන පදය ගැන මතුවනසිය සැක දුරු ක.
මරියම් ත, ළදුරු ෙජ්සු තුමාව වඩා ෙගන ජනතාව ඉ
පැමිණි, ඔවුහූ ෙම් ආකාරයට හඬ නැ, “ඇය, ඔහු
වඩාෙගන  ඇෙග්   ජනතාව ෙවත ආවා. අෙහෝ මරිය, ත
අපූර් ව වූ දැයක් ෙගනාෙයහිය යි එවු. අෙහෝ
හැරූන්ෙග් ෙසොෙහොය ඔබෙග්  පියා දුෂ්ට මින
නුවූෙ. තවද ඔෙබ් මවද දුරාචාරවත් කාන්තාවක් .
එවිට ඇ, ඔහු(ෙජ්) ෙදසට සංඥා කළාය. ෙතොටිල්ලෙල
සිටින බිලින්ඳකුට අපි ෙකෙසේ  දැ?යි ඔවුහ
කීෙවය.“19-27 සිට30 දක්ව.
ෙමම වාක් මාලාව විවරණයක් කරන යූසුෆ් අලි ෙ
ලිය. “ජනතා වෙග විශ්මය සීමාව මවි. ඇය (මරිය)
කාලයකින් ඥන්  ෙගන ් ඉවත ෙගොස සි ෙහේතුෙවන් ඇ
ගැන  අයහපත්  සවිලඔවුන්  හට ගැනු. එෙහත්  දැන
කිසිදුජාවක් ෙනොමැතිව ඇය ළදරුෙවක් ෙගන සමාජය 
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මැදට පැමිෙ. පූජකයින් ෙග් මභව වන ආෙරොන්ෙග
නිවස පවා ඇය අවමන් කළ. ඇෙග් ෙදමාපියන්ෙග් උ
වංශය සහ පිවිතුරු චරිත ගැන සිහි ක. ඇය ෙකෙසේ 
ෙහෝ පහත් තත්ත්වවැට, සය මුතුන් මිත්තන්ෙග්
අපකීර්තියක් ෙගන .“
ඉහත  සඳහන්  ෙහේතුන් ෙගන සළකා බලන, ‘අෙහෝ
ආෙරොන්ෙග් ෙසොයු‘ යනුෙවන් ආම, ‘වාචික ජන
කථාෙවන් ශුද් ධ කුර්ආනය රචනය කරනු ලැබූ  
සාක්ෂි‘ යන්න නිගමනය කළ ෙනොහ. හාමාන් පිළි
අවුලටද ෙමය පදනවක් ෙනොවන්.
ෙතවනු, සිය සිදහසශුද්ධ කුර්ආනෙය්ම සපයා ත
ෙබොෙහෝෙසයින් වැදග. යුෙද, �ස්තියානි සහ මි
දාෂ්ටික පිරිස අල්ලාහ් හැර අන් ස්ථා ශුද් ධ
කුර්ආනයට කරුණු උපුටා ගත් බවට ෙචෝදනා.
එෙහත් එවුසිය ෙදනාට සත් පිළිතුරක්, “එවුහු අ
කුර්ආනසම්මස්ෂණය ෙනොකරන්ෙන? ෙමය අල්ලාහු හැ
ෙවන ෙකෙනකු ෙගන ් , එහි ෙනොෙයක් අසමකම් ඔ
දකින්ෙන.“ යනුෙවන 4-82 වාක් අල්  කුර්ආන්හී 
තිෙ. ශුද්ධ කුර්ආන්ෙය් හාස්කම, එහි කිසිදු අසම
ඇති ෙනොවීම ඉතා වැදගත් . ෙමවැනි ස්ථීරකාශය 
වලංගු වන ත. බටහර විද්වතුන් නඟන ෙචෝදනා ස
අවලංගු කාසියක් බවට ප.
ශුද් ධ කුර්ආනෙය් මය  සාතාන්  බව විශ්වාස ක
විද්වතුන් සමහෙරක්  සි, ලූතරන් ෙද්වස්ථාන
ආරමභක කර්තෘ වන මාටින් ලූතර් එතයක්  දැර
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ෙකෙනක. එවැනි පුහු තර් කෙබන  දුබලතාවය එක
වාක්යකින ශද්ධ  කුර්ආනය ෙපන් වා . සාතාන්
අල්ලාහ්ෙග් ශාපය ලැබු බව පම පමණක්  ෙනො, අල්
කුර්ආනය පාරායනය කරන , ඒ සාතාන්ෙග් උවදුෙ
ආරක්ෂාව පතන ෙලසද අණ කර.
“ඔබ  කුර්ආනය පාරායනය කරන ක, ශාප ලත්
ෂයිතාන් ෙගන් අල්ලාහ්ෙග් පිහි.“ අල් කුර්ආ1698. ඇතැම් අෙග් මත පරිශුද්ධ කුර්ආනෙය් කර්තෘව
සාතාන් න, ඔහු පමණක් ෙනොව ඔම මතය දැසිය ෙදනාම 
ෙමම වාක්ෙයන් ශාපයට පත්වූවන්ම වි.
නබි(සල) තුමාණන්ෙග්මයට, චරිතයට ෙහෝ අරමුණ
එෙරහිව කවෙක්  කුමන ෙචෝදනා නැඟ, අවසානෙය්
වැදගත්  වන් එතුමා ෙගන ආ න්ථෙය සත්තාවයක්
ෙනොමැති බව ෙහෝ එම ෙහළිදරඉදිරිපත් කළ විෂය 
වවක්  බව ෙහෝ තහවුරු වුනීදශ්නයය. ෙම්
සම්බන්ධෙයන ශුද් ධ කුර්ආනයකාශ  කළ අභිෙයෝගය
විවෘත. සදාකාලීන. එෙසේ  ෙනොකර රසූල (සල)
තුමාණන්ෙග් නාමයට එෙරහිව සියම ෙචෝදනා එම 
අභාෙයෝගයට මුහුණ ෙද මඟ හැරීෙම් වංකයාවක් ෙලස
සැලකිය යු. ශුද්ධ කුර්ආනයට එෙරහිව බරපතල ෙචෝ
නගන්ෙන, එහි තිෙබන බව පවසන වැරැද්ද පැහැ
තහවුරු කළ ය. පසුව එයට අදාල ෙහේතු සාධක කරුණු
තර්ක ඉදරිපත් කළ . එෙසේ ෙනොමැතව වැරදි තිබිය හැ
යන බලා ෙපොෙරොත්තුෙ, ෙචෝදනා ඉදිරිපත් ක ිරීම
නින්දිත ගැසමක්ෙසේ සැළෙ.
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ශුද් ධ කුර්ආනෙය් මය  පිළිබඳව තර්කානු
ඉදිරිපත් කළ සංකල්ප ෙදකක් ගැන පරීක්. එය ෙද්ව
ෙහළිදරව්වකියි යනශුද්ධ කුර්ආනය තුළින් ඉ
කරන විස්තර ඉවත දැමීමට ඇති අපහසුතා ෙමොනවා 
පරක්ෂා කෙළ. ෙමම  අපහසුතා ෙහේතුෙ, ශුද් ධ
කුර්ආනය ෙද්ව වයක් බව නිගමනය පසුවට , ශුද්ධ
කුර්ආනය මුහම(සල) තුමාෙණෝ විසින් රචනය ෙනො
බවද යුෙදව් හාස්තායානි න්ථවලින් උපුටා ෙනොගත්
සනාථ කළ හැකිව. දැන්ශුද්ධ කුර්ආනය ෙද්ව වයන්
බව අල් කුර්ආනය කරකාශය ගැන පරික්ෂා කර බ.

12. ෙද්ව නිෙව්දනයක් වීෙම් ස
සෑම  මිනිස් වර්ගයාම එකතු වී වෑය, ශුද් ධ
කුර්ආනෙය් එක පරිච්ෙඡ්යක් වූවද රචනය කළ ෙ
බව ශුද්ධ කුර්ආනය කරන අභිෙයෝගය අපි ද. හුද්
කුර්ආනෙය් අඩංගු කරුණු පින විද්ෙව්
ආදාරරෙයන් සියුම් ෙලස පරීක්ෂන පවත්වන ෙකෙ
සතයතාවය දැක ගත හැකි බ, ෛවද් ෙමොරිස් බුෙකයිල්
ප්ශ විද්ඥෙයක් පවස. උපතින් කෙතෝලික බැති මෙත
ඔහු ‘බයිබල, කුර්ආනය සහ නවින වව‘ නම්  කෘතිෙ
පකාශ කර ඇත්ෙත් ෙමෙස.
“පථම වරට ශද්ධ  කුර්ආනය කියවන ෙකෙමැවී,
තාරකා ශාස්තය, පෘථිවිය සහ එහි සත්ව හා ශාක ෙ,
මිනිස් අභිජනනය වැනි විෂයන් රාශියක් ගැන
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විස්තර විශාලමාණයක්  දැක ගන. බයිබලෙය් වැර
ෙතොරතුරු ෙබොෙහෝමයක් දු, ශුද් ධ කුර්ආනෙය් 
වැරද්දක් වුවද නුද. ෙමහිද ි මා තුශ්නයක්  පැන
නැගු. ෙමම  ගන්ථෙය් කතෘවරයා මිනිෙසක්  ව,
නවීන විදව  අද ෙසොයා ගන්නා සත ෙතොරතුරු රාශ,
හත්වන ශත වර්ෂ ඔහු රචනය කෙළේ ෙකෙසේද යනු 
පශ්නයය. ඇත්ත වශෙයන් ම අද අප සතුව ති ශුද් ධ
කුර්ආ, සෑම  කාලයටම  අදාලවන  ගන්ථය බවට කිසි
සැකයක්  නැ. ඩැෙගෝබර්ට් රජ තුමාශය පාලනය  කළ
යුගෙ, අරාබි අර් ධ ද්වීපෙය්  ජිවත් , ඊට වසර
දහසකට ෙපර පැවැති විදත්මක දැනුම ලබන්නට හැකි 
ෙකෙසේදැයි පහදා ෙදන්නට කිසිෙවකුට ෙනොහැකි වන
මම සිත.“
ශුද් ධ කුර්ආනෙය් ආශ්චර් යමත් නිර්මාණ
පිළිබඳව මිලර් නම් තවත් විද්වෙතක් . “ශුද්ධ
කුර්ආනෙය් බහුල ෙලස දක්, ගණිතමහ පතිහර්යය
සහ එහ මවතයට පත්කරවන නිර්මාණ ඉතා වැදගත් ෙ
ඒවා අවශ් දැයක්ද ෙ. එනම් ශුද් ධ කුර්ආනෙය් ව
සැකසීම ඉතාමත් අවම ෙදයක්ෙ. එෙසේ ෙනොමැති කලඑය 
වැරදි එකක් වනු.“
විද්ෙව් නවීන දැනුම පදනම කර, පෘථිවිෙය් මැ
සහ එහි විවිධ අ, එය මැවීෙව් කා, එය මත මිනිසා උප
ලැබූ කාල, මහා ජල ගැල්ම සහ නික්ම යාම යනාදී මාත
යටෙත් ෙමොරිස් බුෙකයශුද්ධ කුර්ආනය සහ බයිබ
ෙමෙසේ සංසන්දනය කර.
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1. බයිබලෙය් උත්ති කථාෙව 1-3 සිට 5 දක්වා
වාක්වලින් පළමුවන දින දහවල් හය මවනු ලැබ
බව පවසය. තාරකා වන්හී සිදුවන සංපතියාවන්හ
පතිඵලෙයන් විශ් වය වටා ගමන් කරන ආෙල
ලැෙබන නමු, තාරකාවන් තහරවන දින මවනු ලැබු
බයිබලය පවස. ආෙලෝකෙය් ෙහේතුව දින හත පසුව
සි වුෙය ්ම, එහි තඵලය පළම දිනෙය්  වූ බව
සඳහන්  කිරීම තර් කයට එකඟ ෙනොවන . එක්
දිනයක ෙකොටස් වන උදය හා සවස ද වම ගැන සිතීම
පවා හැක වන්ෙ, පෘතිවියද එහි තාව වන සුයයාද 
නිර්මාණ ය හිර වටා පෘතිවිෙය්මණය  සිදුව
විට.“ නිර්මාණ ෙමවැනි වැරදි ෙවලක් ශුද් ධ
කුර්ආනය සඳහන් ෙනො.
2. උත්පත්109 සිට13 දක්වා වාකයන්, “ගස් ෙකොලන,
බී සපයන ශාක, පලතු සපයන පලතුරගස් වැනිෙද
බයිබලය පවසන ආකාරයට තුන්වන දිනෙය්දී න
කරන ලද.“ ඉතාමත් උසස්  ෙලස සංවිධානය කරනු ල
අභාජන  හිකියාව ස බීජ සහිත ශාක ෙලෝ,
සූ�යාෙග්  පැවැත්මට ෙපර සුදුවුෙය් යය,
කිසිෙවක් පිළිගන්. එෙමන්ම දිවා සහ රය ගැන 
බයිබලය පවසන කරුණුද ඉවත දැමිය.“ යි ෙමොරිස
බුෙකයිප් ප. ෙමවැනි වැරදි කිසිවක් අල්
සඳහන් ෙනොකර.
3. සූර්ය, චන්යා සහ තාරකා හතරවන දින නිර්මා
කරනු ලැබූ බඋත්පත්1 -14 සිට19 දක්වා වාකවල 
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සඳහන්ෙ. ෙම් පිළිබඳව ෙමොරිස් බුෙකයිල් ෙමෙ.
“පථම තාරකා වන  සූර්යයාෙග න් පෘථිවිය සයා
නිකුත්  වූ බව අප. පෘථිවිෙය් නිර්මාණයට
සූර්යයාෙග් සහ යාෙග් උපත සිදු ව පැවසීම සූර
ගහ මණ්ඩල නිර්මාණය පිළිබඳව පිළිගත් මත
එෙරහිව කරන කාශයක.“ ෙමවැනි පිලිෙවලක් ෙනො
නිර්මාණ කිහ පිළිබඳ ෙමොරිස් බුෙකයි එම 
කෘතෙයහි විස්තර කර . වශ්වය මවා නිමකරන්නට ද
හයක්  ගතවූ බව බයිබලය ප.   “හත්වන දවස
ෙසනසුරාදා ෙදයන්  වහන්ෙසේ විෙව්ක ග.“ යන 
වාෙක්යන් එක් දිනක කාලය ප24ක් බව ෙපෙ.
ශුද්ධ කුර්ආද දින හයක් ගැන සඳහකරන අතර
අරාබි බසින් භාවිතා කරන වචනය යවුම් සහ එහි බ
අය්යාම් යනු. ෙමම වචනය පැය 24ක් අඩංගු දවනකට ෙහ
දිර් ඝ යුගයකට අදාල. ශුද් ධ කුර්ආන 32-4 වාක්

“අහස්ද, ෙපොෙළොවද. ඒ ෙදක අතර දැයද දවස් හයක
කාලයකින් ලාහ් නිර්මාණය කෙළ.“ යනුෙවන් පවස
අතර, “එක්දවසක් ඔෙබ් ගණනමාණෙයන් දහසක් අව“
බව  32-5 වන වාක් ෙයන්පවස. හත්වන සබාත ් දි
ෙදවියන් වහන්ෙසේ විෙව් ක ගත් බව පවසන ශුද් ධ
කුර්ආනයතික්ෙෂේප ක.

“අල්ලාහ, ඔහු හැර අන් ෙදවියක්. ජීවමාන, සදා
කාලීන, සමික්ෂාකිරී පාල. මද නින්ද ෙහෝ තද නි
ෙහෝ ඔහුට ෙනො අල්.“ යනු ශුද් ධ කුර්ආ න් පව
අලංකාරවත් වාක බලන් 2- 255.
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අහස මා ෙපොෙළොව නිර්මාණ ය ගැශුද්ධ කුර්ආන
ෙනොෙයක් ස්ථානයන් හි න් කර. 2-29, 21-104, 23-17,
25-59, 32-4, 50-38, 78-12 සහ 13, 79- 27 සිට 33 දක්වා
වාක්වලින් ඒ පිළිබඳව පවසන බව දැක ගත. විශ්වෙසේ
නිර්මාණ ය ගැ ශුද් ධ කුර්ආනෙ 21-30 වාක් ෙමෙසේ 
පයසය. “අහස්ද ෙපොෙළොවද බද්ධව ත, ඒ ෙදක ෙද බෑ 

කෙළම. තවද දිවි ඇති සියල ජලෙයන අපි නිර්මා
ෙකෙළම. යි විශ්වාස ෙනොකරන අය ෙනොදකින? එෙහයින
ඔවුහු විශ්වාස ෙනොකරන?“
“පසුව හු අහස ෙදස බල, එකල එය දුමක්. එයටද 
ෙපොෙළොවටද..“ ශුද්ධ කුර්ආන වා 41-11 තවත් වැදගත
විද්ත්මකකරුක් ගැන පවස. ෙමවැනි වැකි රාශියක්
වන ශත වර්ෙය් නිකුත්වුෙය් ?

13. වද්ත්මක ෙතොරත
  
ශුද් ධ කුර්ආනෙය් තිෙබන දත්ත සමඟ
වාද්ත්මක ෙසොයා ගැනීම සසඳා බලනවිට ඉ තා වැද
කරුණු රාශියක් දැක ගත හැකි බව ෙමොරිස් බුෙක.
ඉන් සමහරක් ෙමහි පහත දැ.
1. සූර්ය, චන්යා, තාරකා වැනි ආකාශ වස්තූ සහ 
පෘථිවිෙය් නිර, අදියර ෙදකකට අයත් බශුද්ධ
කුර්ආ 41-9 සිට 12 දක්වා වැකි පවසන  ආරය 
සැලකිය යු. ඉර සහ පෘථිවියදසුනක් ෙලස ගත,
මූලික නිහාරි (Primary Nebula) උකුවීෙම් සහ ප
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ෙවන්වීෙමයාවලිය අනුව ඒවා නිර්මාණය වූ න 
විද්ව පවසය. දුමාරයක් ෙලස තිබූ අහෙසේ විශාල ප
සිද, සියල් ල ෙවන්  වූ ෙමම අදියර ෙදක ශුද්ධ
කුර්ආනය ඉතා පැහැදිලිව ෙ. ෙම්  අනු ශුද් ධ
කුර්ආනය දක්වන විස්තර සහ නවීනව පවසන (Big
Bang Theory) මහා පිපිරීම් වාදය, සම්පූර
එකඟතාවක් දක්නට ත.
2. ෙමම අධියර ෙදක අතර වැලැක්විය ෙනොහ
සම්බන්ධකමක් තිෙබන අතර ත්ඵලය වන 
තාරකාව(සූර්ය) සහ  එහි උප හය  (පෘථිව) ගැන 
නවින විදව දැන් ෙසොයා ෙගන ඇ. ඉහත වාෙක්යහි
අල් කුර්ආනය සඳහන් කරන්ෙන්ද ෙමම අතුරු
(Inter connection) පිළිබඳ.
3. ආරම්භක අවධිෙයශ්වය දුමාරයක් වශෙයන් ත
පිළබඳ අල් කුර්ආන් සඳහ. එහි මුඛ වශෙයන
වායුමය තත්ත්වෙව් අඩංගු වූ බශුද්ධ කුර්ආන
පවසන  කරු, නවීන විදව ඉදිරිපත් කරන ම
නිහාරිකා(Primary Nebula) සංකල්පය සමඟ එකඟෙ.
4. අහස්තලයන්හී බහුත්වය ෙපන්වීමටහතක් තිෙබ
බව  අල්  කුර පවසන  අතර, නක්ෂ ෙභෞතික
(Astrophysics) විද්ඥයන්  මන්දාහ ිනි මණ්ඩල ප
මැතකදී කළ පරීක්ෂණ, ඒවා විශාල සංඛ්වක්
තිෙබන බව ෙසොයා ගැනීෙමන් එම තාවය තහවුර
කරය.
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5. අහස් සහ ෙපොෙළොව අතෙරහ, අතරමැදි නිර්මාණයක්
අල්  කුර්ආ නය ප. “ෙදවියන් වහන්ෙසේ ,
ෙපොෙළොව හා ඒ අවට ඇති සියලු ෙද් මැව..“ අල්
කුර්ආ25-59. තාරකා මණ්ඩලයට බාහිරව පදාර්ථ පා
පවතින බව නුතන විව ෙසොයා ෙගන  ඇති අතරමැද
නිර්මා (Bridges of Material) ෙම්වාබව ෙමොරිස් බුෙකය
අදහස් දක්ව.
ෙමහිදී අපි සලකා බැලියවැදගත් ශ්නයක් ඇ. වසර
එක් දහස් හාර සීයකට ෙ, අරාබි කාන්තාරෙය් වාසය 
මුහම්ම (සල) තුමාෙණෝ බයිබලෙය් තිෙබන නුකූ
අසත් ෙතොරතුරු සියල්ල ඉවත, සිය උත්සාහෙය
ෙවනත්  ෙතොරතු ශුද් ධ කුර්ආනයට එකතු කළ අ
එවාෙය් සත තාවය නවීන විදව ෙසොයා ෙගන සනාථ කෙළේ 
ඉතාමත්  සමිප කාලෙය. නබි (සල) තුමාෙණෝ ෙමය සි
කෙළේ ෙකෙසද?
පථම මිනිසා පෘථිවියට පැමිණ, සංසන්දනය කළ
යුතු තවත් වැදගත් කරු. එනම් බයිබලෙය් උත්
කථාෙව් 4, 5, 11, 21 සහ 25 පරිච්ෙඡ් දය සඳහන්
ආකාරයට, ආදම්ට (පථම  මිනි) වසර 1948 කට පසුව
ඉබ්හීම් නබි උපත ලැබ. ඉබරාහීම් නබි සහ ෙජ්සුස්
අතර වසර 1800ක කාලයක පරතරයක් බයිබලය ෙපන.
එෙහත් ආදම් සහ ෙජ්සුස් තුමා අතර පරතරය5,800 ක්
ෙව. “ෙමවැනි කාහ  සියල් ල සම්පූර් ණෙයන්  වැර
තර්කයක ් න. ආදම්  සහ ඉරාහීම් අතර කාල ය ගණන
කිරීෙමසදු වූ වැරැද්ද නිසා ෙමම තාවය සිදු වී ඇත
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ෙමොරිස් බුෙකයිල්  . විදඥයින් ක කැනීමට අන,
මානව විද්ව  සහ පුරා විද ශාස්ත උපකාරෙයන, පැරණි
මිනිසා වාසය කළ කාලය දසදහස් වසර ගණනාවක් බව ෙසො
ෙගන  ඇත. නවින විදෙවන්  පිළිගත් ෙතොරතුරු අ
පළිබඳව බයිබලෙය් සඳහන් සියලු දත් බවට
සනාථෙව. වැරදි දත් ත ෙනොසපයන ෙහේතු, සාවද්
ෙතොරතුරු කිසශුද්ධ කුර්ආනෙය් දක්නට.
බයිබලෙය් සඳහන් මහා ජල ගා(උත්පත්6, 7, 8)
පිළිබඳ ෙතොරතුරු වලට අනුව සමස්ත ෙලෝකයම ජලෙය
ව, සියලු ජීවින් සහමුලශ වූ බව දැක්. ෙමම 
විස්තරවලින් ෙපන්වන, ආදම්ෙග් උපතට වස1656කට
පසු, ඉබ්හිම් නබිවරයාෙග් උපතට 292ට ෙපර ෙමම 
ව්සනය  සිදු. එම විස්තර සාමානය දැනුම හා පව
ෙකොෙහත්ම සැසෙඳන්ෙ නැත. මනුෂ වර්ගයා
සම්පූර්ණෙයන් නැසි ග, ඉබ්හීම් නබි එයට ශතෂ 
3ක්  තුළ පැ, නූහුෙග්යින් තිෙදෙනක් ඔවුන්ෙ
බිරියන් තුළින් බිහිවී ෙනොෙය, වවධ  සමාජ
වශෙයන් ව්ප්ත වී ජිවත් වන ජනතාවක් දැක ගත ෙ.
මන්, වසර තුන් සීයක් තුළ එවැනි ජ බිහිව
ෙකොෙහත්මසිෙනොවීම.
තවද, �ස්තු පූර්ව ව1800 සහ 1850 අතර ඉබ්හීම් තු
ජිවත් වූ , එතුමාට වසර300ට ෙපර මහා ජල ගැල්මක් ස
වූ බවද උත්පත්ති ෙපොෙත් සඳහන් ව, �ස්තු පූර්ව 
එක්වන ෙහෝ විසිෙදවන ශත වර. ෙමම ව්සනය සිදු වූ 
ගණන් බැලිය හ. එෙහත, එම කාලෙය් ෙලොෙවෙනොෙයක්
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පලාත්වල දියව ශස්ටාචාර කිහිපයක් පටන් ෙගන අව
බව ඔවුන් හැර දමා ගිය නටබුන් නගරවපරිහරණ කළ
භාණ්ඩවලින් දැන් ෙසොයා ෙග.
නිදසුනක් ෙලස මිසර නගරය , ෙමම  කාලය 
(ක.ප.2100 වර්) මධ් යුගෙය් කාලෙය් වූ රාජධානියට
වූ  යුගය වන අ, එෙකොෙලොස් වන  රාජ් වංශයට ෙපර වූ
කාලය හා සමානෙව. එවකට තුන්වන රාජ පරප
බැබිෙලෝනියාෙ ව් ඌර්  නම්  නුවර පාල. ෙමම 
ශිෂ්ටාචාරය කිසිදු විනාශයකට පතහ. බයිබලය පවසන
ආකාරයට මුළු මිනිස් වර්ගයාම ජල  ව්සනයට ලක්
ෙනොවූ බවට ෙම් ජනත සාක්ෂි දරන බව බුෙකයිල් ෙ
ෙදය.
ජල ගැල්ම සිදු වූ බව ප ශද්ධ  කුර්ආනය එය
කාලයක්  සඳහන් ෙනොක. එපමණක්  ෙනොව නූහු 
නිර්මාණය කළ නැෙව් එතුමාෙග් පවුෙල් සාම
අමතරව තමත්  ෙබොෙහෝ අය සිටි  ශුද් ධ කුර්ආන
පවසය. ඇත්ත වශෙයන්ම නූහු නබියා නැවට ඇතුළ
ෙනොවූ බවශුද්ධ කුර්ආනය පව. “ඔබෙග් පවුෙල් අ
විශිවාසළ අයද එහි උසුල.“ වාක් 11-40. “මා පුත,
අප සමඟ නගි. විශ්වාස ෙනොකරන්නවුන් සමඟ ෙ. යයි
ඈත්ව සිටි තමෙග් පුතාට අඬ ග. ජලෙයන් මා අත්මු
කන්දකට මම යන්ෙ. යි ඔහුෙග්  පුතා .“ වාක් 1142 සහ 43.
ෙමහිදී ෙපන් වා ෙදන වැදගත් කරු, ජල ගැල්ෙම
ව්සනය ගැන ෙතොරතුරු සපයන එකම ෙල්ඛනය බයි
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පමණ. මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ වංකව බයිබලෙයන් උප
ගත්ෙත ් , එහි තිෙබන වැරදි සියල්ල එතුමා අ
කර ගත  යුත. නවින විදව  කරුණු ෙසවීමට ෙබොෙ
කාලයට ෙපර බයිබලෙය් තිෙබන වැරදි වි ශුද් ධ
කුර්ආනය නිවැරදි ෙකොට අ බව ෙමයින් ෙපන්
කරය.
බයිබලය හා සසඳා බලනව, තවත්  වැදගත් කරු
සැලකිල්ලට ලක. එනම, ෙෆේෙරෝ නම් ෆිර්අවු
මරණයට පසු, ඔහුෙග් මෘත ෙද්හය ගැන කිසිවක් බ
නික් ම යෑම ෙපොෙත් සඳහන ් ව. ෆිර්අවුන්ෙග්
ශරීරයට කුමක් සිදුවු ශුද් ධ කුර්ආනය පැහලිව
පකාශ  කරන්ෙන් ෙමෙස. “ඔබට පසු අයට තාහාර්යය
වන පිනිස ෙමදින ඔෙබ්  මළ  (හුමුෙ) ෙගොඩ දමා
ආරක්ෂා කරන්ෙ. ඇත්ෙතන් ම මනයන්  ෙගන් වැ
ෙදෙනක්  අපෙග් ආයවන් ගැන ෙනොසලකන්ෙ.“
කුර්ආ10-92.
ශුද්ධ කුර්ආනය පහළවන කාලෙය් ඉස්රායිල් ජා
නික්ම ෙම් සිද්ධිය හබන්ධ වූ ස ෙෆේෙරෝවරුන්ෙ
මෘත ෙද්  නයිල් ගඟ ඉවුෙර් තිබස්ට අයත් ෙනක්ෙර
හී ඔවුන් ෙග් ෙසොෙහොන්වල තැන්ට තිබුණු 
එවාෙය විස්තරකසිවක් මිනිසුන් දැන සි. ඒ ගැන 
ෙසොයා ගනු ලැබුෙව් දහනව ශත වර්ෂ අව කාලෙය්ද.
ශුද් ධ කුර්ආනෙය් න්  පරිදි නික්ම යෑමට අ
වශෙයන් සම්බන්ධවී ජලෙය් ගිල්වනු ලැබු ෆිර
ෙද්හය ෙගොඩ ෙගන ෙකයිෙරෝ ෙක්තුගා රෙය් ර
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මමිවරුන්ෙග් මැදිරිෙය් තැන්පත් කර, එය අද වූ
වත් බලා ගත හැකි .
අවසාන වශෙයන් ෙජ්සුස් තුමාෙග් වංශාවලිය 
ෙතොරතුරු ෙදස බ. මෙතව් හ ලූක් යන අයෙග් ෙපොත
සඳහන්  වංශාවල, විදයාත්මක දත්ත හා අනූකූලත
ෙනොදක්වන ෙහයින් එහිතාවය පිළිගැනීෙමශ්න පැන 
නග. පුරුෂ පක්ෂෙයන් ෙපන්වන වංශාවලිෙය් කිසි
තුමාට අදාල ෙනොවන බව පැහැදිලිව ෙමහිදී ෙපන්වා .
මරියම් තුමියෙක් කුෙස වූ ෙජසුස් තුමා පි
ෙනොමැතිව උපත ලැබු ෙහේතුෙවන් එතුමාෙග් වංශාවලි
තුමිය හා සම්බන් ධවිය යුතුයයි ක. ශුද් ධ
කුර්ආනය ෙජසු තුමා ගැන සඳහන් කරන්ෙන් ඒ.
ශුද් ධ කුර්ආ න්  හී සෑම තැන්හීම එතුමා ගැ
කරන්ෙන් මරියම්ෙයා ෙලසය. ෙජ් තුමාෙග් වංශාවල
නූ. ඉබ්හී, මරියම් තුමියෙග් පියා වන ඉම්රාන
අල් කුර්ආනය ෙපන්වා.
“සැබැවින් ම අල්ලාහු , නුහ, ඉබ්හිම්ෙග් ෙ
පතද, ඉම්රාන්ෙග් ෙපළපතද ෙලෝක වාසීන් අතරින්
ගත්ෙත. සමහරකු ෙගන් සමහරකු ෙපළප තක් වශ
ෙතෝරා ගත්ෙත. අල්ලා සවන් ෙදන්ෙ. දන්ෙන. අල්
කුර්ආන් ව3- 33 සහ 34.
ඒ අනු. නූහුෙගන් හාම්ෙගන් පැමිණි ඉම්ර
දියණිය වන මරියම්ෙග් මාර්ගෙයන් ෙජ්සුස් තුම
සිදුවි. බයිබලය සඳහන් කරන මුතුන් මිත්තන්
ෙතොරතුරු කිසශුද්ධ කුර්ආනෙය් දක්නට. මුහමද්
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(සල) තුමාෙණෝ බයිබලෙයන් ෙතොරතුරු උපුටා ග
ෙචෝදනා එල්ල කරන විද්වතුන් සැලකිය යුතු විෙ
ෙමහිදි ෙපන්වා දිය. එනම, ෙජ්සු තුමාෙග් මුතුන
පිළිබඳ වැරදි ෙතොරතයලලම ඉවත්  ෙකොට නිවැර
ෙතොරතුරශුද්ධ කුර්ආනෙය් ඇතුලත් කිරීමට ක
ෙහෝ කුමන ෙහේතුවක බල පෑමක් නද? එෙලස නිවැරද
කිරීෙමන් නූතන අධයාපනය බයිබලයටනගනු ලබන
විෙව්චනෙයන් වැලෙකනශුද්ධ කුර්ආනයට හැකිව
ෙකෙසේද?
ෙමම  ගන්ථ ෙදක සසඳා බැලීෙම්දී ෙම්වාට අ
බයිබලෙය් දක්නට ෙනොමැති ත්මක ෙතොරතුරු රාශ
ශුද්ධ කුර්ආනසපයන බව දැක ගත හැක. අල් කුර්ආන
තිෙබන සි ය ගණනකාශ  අසතය ෙදයක්ෙසේ පවසන
කිසිෙ, එක වාක්යක් වුවද අසතයබව ෙපන්නුම් 
අසමත්විම විශමයට පමුණුවන. ඓතිහාසිකව ෙහ
විද්ත්මිකව නිවැරකාශ රාශ්යක් අඩංගු ඇති
ෙහේතුෙවන් පමණක්ම එන්ථය ෙද් ව ක්යක්  බව අප
තර්ක ෙනොකරන බවද ෙමහිදී අවධාරණය කළ .
එකිෙනකට සම්බන්ධ කරුණු , ඒ සඳහා දරණ 
වෑයමක්ෙසේ පහත දක්.
1. ශුද් ධ කුර්ආනය , තැන්  තැන්වලිමානුකූල
ෙතොරා ෙගන රැස් කරගත් ස ෙතරතුරු පමණක් අඩ
ගන්ථයක් ෙනො. ෙම්  දක්වා එහි එක් යක්  වූව
අසත් බව ඔප්පු කිරිමට කිසිෙවකුට ෙහෝ ෙ
ඇත්ෙත් ◌් නිස.
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2. ශුද්ධ කුර්ආනෙය් සඳහන්  නිවැර, අපක්ෂපාත
පකාශ ෙමන්, එහි සතතාවය  අවෙබෝධ  කර ගත 
හැකිවන්, දීර් ග හා අපහසු වත්මක පරික්
පැවැත්විම තුලින් ප.
3. මුහම්ම (සල0 තුමාෙණෝ වත්  වූ යුගෙය් එ
පර්ෙය්ෂණාගාර කිසිවක් ෙනොතිබුනුව  පිලිබ
අධ්පනනෙය් ඉතිහාසය සනාථ ක.
4. එම කාල පරිච්ෙඡ්දශුද්ධ කුර්ආනෙය් සඳහන් ව
ගැන විවිධ මි මත රාශියක් ෙලොෙව් පැවතුන,
ඒවා සියල්ලන් ෙගන් වැලකය පමණක් පවසන්ෙන
මුහම්ම(සල) තුමාණන්ට හැක. එනම, වැරදි කරු
කිසිවක් අල් කුර්ආනෙය් දක්නට ෙන, එහි
සඳහන්  සියලු කරුණු නිව ශුද් ධ කුර්ආනෙ
විෙශේෂත්වය ෙපන්නුම.
අවසාන වශෙයන් කිය යුතුව , මුහම්ම(සල) තුමා
ලියන්නට ෙහෝ කියවන්නට ෙනොදන්නා ෙකෙනක් 
අමතක ෙනොකළ යුතු කරුණක්.

ශුද් ධ කුර්ආනෙය් වැරදි කිසිවක් 
විස්මය ජනක කරු. ශුද්ධ කුර්ආනෙය් ති
වාක් රිශියක් අතරන් වැරදි එකක්  වුව
දක්නට නැති බව බුෙකයිපි “බයිබල, ශුද්ධ
කුර්ආනය හා නවීන වව“ යන කෘතිෙය ෙමෙලස
ෙපන්වා ෙද.
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1. විශවය පසාරණය වීම යනු නවින වව 
ෙසොයා ගත් ඉතා වැදගත් ෙතොරත. අද එය සැබෑ 
බව නිගමනයවී  ඇති , එය  සිදුවන ආකාර
ෙකෙසේද යන  සාකච්ඡා පමණක ් තවම සිදුෙ
පවත. ශුද්ධ කුර්ආනෙ5-47 වාෙක්යහි අල්ලාහ
ඒ ගැන පවසන සත් නවක විද්ව හා සමාන 
වන්ෙන් දැයි . “ අහස, අපි එය බලෙයන
පිහිෙව්. අපිමය අය පුසාරණය කරන.“
2. අභ්න්තර දහනය (Internal combusion)
ෙහේතුෙවන් සයා ආෙලෝකය සහ උෂණය සපයන 
බව  කවුරුත්. චන්යා සිය හැකියාෙව
ආෙලෝකය ෙනොෙදන  අතර, සූ�යා ෙගන්  ලැෙන
ආෙලෝකය පරාවර්තනය කර. ශුද්ධ කුර්ආ ඒ
ගැන පවසන්ෙන් ෙමෙස. “අහස්හි තාරකා රාශ
පිහිට, එහි පහනක්ද කැලුම් සඳක්ද තැබු 
ෙශ්ෂ්ඨය. 25-61.
3. කක්ෂය වටා ගමන් කරන හිර  සහ සඳ ගැන වැද
වැකි ෙදකකශුද්ධ කුර්ආන් ස. “ඔහුය රැ, දවාලත,
හිර, සඳත් නිර්මාණය ක. එකිෙනක කක්ෂයන
පාෙවන්ෙනය. අල් කුර්21 -33.
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“ සූ�යා චන්යා ආකමණය කරන්නට, රැය දවාල පස
බාන්නටද සමු න. (චන්, සූ�යාදි) එකක්  එකක
කක්ෂෙයන්හී පාෙවන්.” අල් කුර්36-40.
අත්වශ් කරුණක් ෙමහි සඳහන් ව. එනම,
සු�යාට සහ චන්යාට හිමි ෂයන් තිබිම සහ එහිලා
ස්වයං චලනෙයන් ගමන් කිශුද්ධ කුර්ආන් වැකි
ෙපන්වා දී ති.
ඉහත සඳහන් වැකි එක්තරා  මතයක් බ කරන බව 
දැක ගත හැක. සූ�යා සිය කක්ෂෙය් ගමන් කරන බව 
සඳහන්  වන නම, පෘථිවිය හා සම්බන්ධව ෙමම ක
කුමක් දැයි ක සඳහන් වි න. පෘථිවිය වටා සයා
ගමන් කරන බව පවසන භූෙක මතය, �ස්තුට ෙපර ෙදවන
ශත වර්ෂෙය්දී ෙටොලමි විසින් ඉදිරි. එම යුගෙය
ෙලොෙව්  සියලු ෙදනාම ෙමම මතය පිළිග, ශුද් ධ
කුර්ආනය පහළවූ කාලෙය්දි අරාබි ෙද්ශෙය් පවා එය
මතයක් ෙනොති. ෙලොෙව් සියලු ජනයා පිළිගත් ෙ,
ශුද්ධ කුර්ආන්හී ෙකොෙහත්ම දක්නට න, එයට හාත්
පසින් ෙවනස් වූ මතශුද්ධ කුර්ආන් ඉදිරිප. ශුද්
ව කුර්ආන7වන ශත වර්ෂෙය් පැවසූ  ෙතොරතු, 16 ශත 
වර්ශෙය් ෙකොපර්නිකස් නම් විදකාශ කළායින් පස
අන්ධකාෙයන්  අවදිවූ යුෙරෝපය එම මතය පිළ.
එෙහත්  ෙමම අවදි කිරීම සඳහා වතිකානු ෙය්  පාප
වහන්ෙසේ ෙකොපර්නි, ගැලිලිෙයො වැනි විද් වතු
අගනා තිළිණය වූෙය් ඔවුන් ට මරණ දඬුවම බව 
පවසය.
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එදා ෙකොපර්නිකස් සහ ගැලිලිෙයෝට දුන් මරණ
සඳහා ශුද්ධවූ  ෙජෝනපාප් වහන්ෙස 20වන ශත වර්ෂෙය
පසිද්ධිෙය් සමාව ඉල්ලා නිෙව්දයක්  නිකුත
දන්ෙනහ?
4. විශ්වෙය් ෙක ස්ථානය පෘථිවිය බ, සූ�යා
පෘථිවිය වටා ගමන් කරන බවද පිළිගත්  පැර,
පිළිෙවලට සිද ුවන දහවල් සය  පිළිබඳව කථා කර
ෙකෙනක්  සූයාෙග් චලනය ගැන  සඳහන්  ෙනොකර සිට
හැකි ?  ශුද්ධ කර්ආනය දහවල් සහ රය ගැන පවසන්ෙන
ෙමෙසේය.
“ඔහු (අල්ලාහ) රැය දවාෙලන් ආවරණය කරවන්.
එකක් අනික ලුහු බඳ.” අල් කුර්7-54.
“ඔහු දහවල රැෙයහි ෙවළන. රැය දහවෙල
ෙවළන්ෙන. අල් කුර්39-5.
ෙමහි සඳහ කව්වාරා යන අරාබි පදය ෙවළුම් දැමීම
එතීම යන අර්ථය හඟ. ෙමම පදෙයහි මුල් අර්ථය ජ
ෙනොෙහොත් හිස් ෙවළුම හිෙසේ ඔයාව සඳහන් කර.
ඇත්ත වශෙයන් ම අජටාකාශෙය් සිදු කුමක?
ඇමරිකානු අවකාශගාමීන් තම යානෙය් සිට සහයා
තම සිට පෘථවය ඡායාරූප ගත්ෙ. සූ�යගහණය සිදුව
අවස්ථාව හැර, අන්  සෑම ෙමොෙහොතකම හිර ෙදසට ඇ
පෘථිවිෙය් භාගයට යා ආෙලෝකය සපයන අයුරු සහ ඉත
භාගය  සදා අඳුෙර් තිෙබන ආතාරය ඔවුන් සැබ
දැකගත්. එනම,   සිය අක්ෂෙය් පැය විසිහ තරක,
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පෘථිවියමණය කරන අතර, එම කාලය තුළ හිරුය ලැබූ
පෘථිවිෙය් අඩක්  එක්  වරක් කැරකීම. දහවල හා
රා�ෙය්  ෙමම නිරන් තමණය  ශුද් ධ කුර්ආනෙය් ඉ
පැහැදිලි ව සඳහන්වි.  නවින විදව වර්දනයවී ඇති ෙ
යුගෙය් පෘථිවිමණය සහ සූ�යාෙග් නිශ්දල ෙලස
ෙපෙනන  සියුම් චලනය ගැන දන ්නා නවින ෙමය 
පහසුෙවන් වටහා . පෘතිවිෙය් නිරන්තර කැරකී
ශුද් ධ කුර්ආනය පැවසුෙව් පෘථිවිaලාකාර හැඩය 
කවුරුත් ප සත්යක් බව කාශ කරමි. එෙහත, ඒ බව 
මිනිසා දැන සිටිෙය.
5. මිනිසාෙග් පැවැත්මට ජලය වන ආකාරය ගැන 
ශුද් ධ කුර්ආනෙය් සඳහන් වැරායන  කරනවි,
කවුරුත්පිළිගත් සතයයක් එහි සඳහන් ව.
ස්වභාවිකව තිෙබන ජල ය  පිළිබඳව සුළු වශෙයන්
කවුරුත් දැන සිටීම එයට ෙ. ෙකෙසේ ෙවතත, ෙමම විෂය
පිළිබඳව විවිධ පැරණි මත ගැන සලකා බැලුශුද්ධ
කුර්ආනය පහළවූ කාලෙය් මිනිසා පිළ සංකලප 
කිසිවශුද්ධ කුර්ආන් හි ඇතුළත් ෙනොවූ බව දැක.
�ස්තු පූර්ව හත්වන වර්ෂෙය් මිෙලටස් හී ජිවත
නම් විදඥ ෙයක, ෙව්ගවත් සුලඟ නිසා සාගරෙය්
ෙපොෙළොවට ඇතුළළු ළු◌ිෙමන, ෙදොල, ගංගා මගින් පාන
ජලය ලැෙබන බවට වාදයක්  ඉදිරිපත් ක. ප්ෙල්ෙටෝ 
ෙමම මතය පිළිගත් , පතුලක් ෙනොමැති විවරයකි
ජලය  සාගරයට ආපසු හැරී යන බව ඔහකාශ  කෙළේය.
ෙඩස්කාටස් වැනි ජනය වද්වතු න් පවා ෙමම සංකල
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නිවැරදි බව පිළ.  පෙසන් පිටවන ජලෙය් වාෂ්ප උක
ගල්  ෙලන් හී රැස්වී ෙපොෙළොව ප තුෙල්  වැව් සා
අතර, ඒවායින්
පත් මතුවන බව අරිස්ෙටෝටල් කල
කෙළේය. පළමුවන ශත වර්ෂෙය් ජීවත් වූ ෙසෙන්
යුෙරෝපෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් එහුෙග්1877 වසර දක්වා
පිළිග. ජල චකය පිළිබඳව පැහැදිලි  සංකල්පයක් 
කෙළේ  1580 වසෙර්  බර්නාඩ් පැලිසි නමඥෙයක. වැසි
ජලය පස තුලට ෙගොස, ෙපොෙලොව යටන් උල්පත් වශෙයන්
බව ඔහු පැවසුෙ.  එෙහත් එම මතය ජනය ෙනොව ෙන්.
ෙමරියට් සහපිෙරෝල්ට් යනඥයන් ෙමම මතය17වන ශත 
වර්ෂෙය් සනාථ ක. එදා යුෙරෝපානු අධපනෙය්  පැවත
සැබෑ තත්ත්වය ෙම.
මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ ජීවත්වු කාලෙය් පැවති 
වැරදි සංකල් ප කි ශුද් ධ කුර්ආනෙය් දක ්නට.
එෙහත්  ඒ ගැන ශුද් ධ කුර්ආනය පවසන් ෙන් කුමක
බලම.
අල්ලාහ්  අහසින් ජලය පහළ ෙ, ෙපොෙළෝෙවහි දි
උල්පත විලාසෙයන් එය ගමන් ෙකෙර.”   ශුද් ධ
කුර්ආ 39-21. මු◌ ු ෙලොවම අඳුෙර් සිටියදී ෙමවා 
(සල) තුමාණන්ට ඉගැන්වූෙය?
6.ෙපොෙළොෙවහි පිහිටා තිෙබන න(folds), කඳුවල
අත්තිවාරමක්  ෙලස කටයුතු කරන බව භව පිළිබඳ නවක
විද්ඥෙයෝ විස්තර කර. ඒවාෙය් ගැඹුරු සැතපුම් එෙ
සැතපුම් දහය දක් වා තිෙබන බව ෙසොයා ෙග. ෙමම 
ස්වාභාවික නැම්ෙමතිඵලයක් වශෙන් ෙපොෙලොෙ
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ස්ථාවරත්වය පවන බවද තව දුරටත් ඔවුහු . ෙම් තරම
වැදගත් විෂය ගැශුද්ධ කුර්ආනය ෙමෙසේ සඳහන් ක
පුදුමයට ෙහේතුවක් ෙ.
“ඔවුන් සහ එය ෙනොසැෙලනු පිණිස ෙපොෙළොෙවහි
කඳු පිහිටි.“ 21-31.
7.ගුවනලෙය් තිෙබන විදුලි බලය සහත්ඵලයක
වශෙයන් සිදුවන අකුණු සහ ට වැස්ස පිළිබඳශුද්ධ
කුර්ආනය සඳහන් කරන්ෙන් ෙ. “බියක් ෙලසද සතු
ෙලසද ඔබට විදුලිය ෙපන් ඔහු. බර වලාකුළ
නිර්මානය කෙළ.“ 13-12
අල්ලාහ් වලාක ෙහමින් පාෙවන්නට සලසන. පසුව
එය රැස් කරන්ෙ. පසුව එය පටල බවට පමුණුවන.  
එබ ෙමය නුදුටුෙ? එවිට එය අතරින් වැසි වටව.
ඔහු සිතු ෙකෙනකුට එයින් පහර . එහු සි
ෙකෙනකුෙගන් එය වළක්වන. එහි විදුලි ෙය් ආෙ
දර්ශනය පැහැර ගන්නට ළ.“ 24-43.
ෙමම වාක්යන් ෙදෙ, ජලය ෙදන වැසි වලාකුල් සහ 
වැසි වලාකුල් රැස් විමද ඒවායින් විදුලි බ
පිබඳවද  සම්බන්ධකමක් . එක්  කරුණකින් මි
සහන  හිමිවන බ, අනික බියට ෙහේතුවන බවද ෙප.
ෙමය  සිදුවන් ෙන් අල්ලාහ්ෙග් අණට. ෙමම 
ස්වාභාවික සිදුවීම නවිනත්මක දැනුම සැසෙඳන බ
සලකන්.
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8. මුහුදු මට් ටෙම් සිට අධික උස ස්ථානයක 
ෙකෙනකුට අපහසු තාක් ඇතිවිම සාමායන් අපි දන්
ෙදයක. තවත්  ඉහලට නිඟින විට ෙමම අපහසුතාවය
වැඩිෙ. කඳු ෙද්ශවල නඟින විට ෙහෝ අජටාකාශ ගමෙන්
ෙමය  සිදුවනු. ෙම්  ගැන “අල්ලාහ්  යමකු යහ මා
යවන්නට සිතන්, ඔහුෙග් සිත ඉස්ලාම් මෙගහි
කරන්ෙන. යමකු අයමඟට යවන්නට සිතද. එහුෙග
සිත අහසට නඟින්ෙනකු ෙමන් තද අවහිර .“ 6-125
ෙලස අල්  කුර්ආ නය ප. ගුවෙන් ගමෙන් ෙයෙ
ගගනාවින් ෙමම තත්ත්වය පිළිබඳව ෙහොඳක.
9. ෙසවනැල්ෙල් ස්වාභාව ය ගැ ශුද් ධ කුර්ආ
ෙමෙලස පවසය. “අල්ලාහ් නිර්මාණය කළ දැය ඔ
ෙනොදැක්ෙකෝ? එහි ෙසවණලු බැගත්ව අල්ලාහුට ස
කරමින් දකුෙණන්ද වෙමන්ද නැමැ.“ 16-48.
හර සහ ෙසවනැලි අතර තිෙබන සම්බන්ධතාවය
වාක් පවසය. මුහම්ම (සල) තුමාණන්ෙග් කාල
නැගැනහිර සිට බටහිර ෙදසට හිරු ගමන් කළ
ෙසවනැල්ෙල් චලනය සිදුවූ බව කවුරුත්  විශ්ව
ෙමහිදි මතක් කතු. ෙමම පතිපත්තියට එකඟව උෙද්
හිරු බහින තුරු ෙව්ලාව. හිරු තැට (Sundial)
ෙසොයා ගනු ලැබ. එදා පැවැති වැරද ි මත ගැන කිස
සඳහන් ෙනොක. ස්වාභාවික සිදුවිමක් ෙලස ෙමශුද්
ව කුර්ආන් ඉදිරිප. මුහම්ම(සල) තුමාණන්නට පස
පැමිණි  පනරා ගණනාවක් සූය චලනයෙය් මත සත
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බව පිළිගත් ,  අවසානෙය් පාථිවිෙය් චලනය සැබෑ
දැනගත් විගස එම මතව වැරදි බවට ප.
10. ජීවෙය් මූලාරම්භය ගැන පවසන විට අල්
ඉතාමත් ලුහුඬින් කරුණු පවසන බව ෙකොයි කාටත
හැකි. ඒ ගැන පවසන වැක්ෙයහි විශ්වෙයර්මාණය ගැනද
සඳහන් ෙකෙ. “තඅහස් හා ෙපොෙළොව බද්දව ත, අප ඒ ෙදක
ෙදබෑෙකෙළම. තවද දිවි ඇති සියලු දැය ජලෙය
නිර්මාණකෙළම. යයි විශ්වාස ෙනොකරන අය ෙනොදකි?”
21 – 30
ඇත්ත වශෙයන්ම ජීවෙය් මූලාරම්භය ජලය, සියල
ජීවමාන ෛසලයන් හධාන ෙකොටස ජලය ෙව.   ජලය
ෙනොමැති නම ් ජීවියක් පැවතිය . අති පැරණි ජී
ශාක ෙලෝකයට අයත්  බව නවීන දත්කාශ  කරය.
ෙක්මයන් යුගය ෙලස හැඳින්වන අති පැරණි භූම
අල්ෙග (Algae) දැන්ෙසොයා ගැන ඇ. එම  යුගයට පස,
සත්ව සංහතියට අයත් ජීවීන් පැ. ඒවාද ආරම්භ වූෙ
ජලෙයන.
11. ශාක ෙලෝකෙය් පුනරුත්පාදම ෙදකකින් සිද
බව මතකෙය් තබා ගත යු. ෛජව �යාවලිය මග, උපත 
දුන් ශාක ෙමන් තවත් ශාකයක් පැමමයට
පුනරුත්පාදනය කිරීම යන පදය . ඇතැම් ශාක අලිංග
(Asexual) ෙබෝ කිරීෙමන් සිදුකරන් ෙන් තව වැඩි
කිරී. එක ශාකෙයම ෙහෝ ෙවනත් ශාකෙය් පිහිටි පි
ස්� ජාන ෙකොටස් සම්බන්වීෙමන් ශාක ෙලෝකෙ
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පුනරුත්පාදනය සිදු . ෙමම කමය  පිළිබඳ ශුද් ධ
කුර්ආන් ෙමෙසේ ප.
“අහසින් ජලය පහළ ෙක, එකිෙනකාට ෙවනස් වූ
උද්භීද ජාතිෙයන් ෙජෝඩු හට ගැ.” 20-53.

වි

ස(z)වුජ් යන යට  යන පදයට (අස්(z)සව්වාජ් යනු 
වචනයෙව) ෙජෝඩුවක් යන අර්ථ. එනම් එකක් තව එක
සමඟ  එක්  වී ෙජෝඩුවක් . ෙමම පදය විවාහ යුවලද
අරාබිෙයන් භාවිත.
12. බඹරා පිළිබඳව ශුද්ද කුර්ආනය ෙමෙස.
“කඳුහ, ගස් හීද ඔවුන් ෙහවින් ෙහවිලි කරන, මිවද
බඳි. ය ඔබෙග්  පරමාධිපති බඹරාට ඉව දු. පසු,
සියලු ඵලෙයන් අනුභව. ඔෙබ්  පරමාධිපත් පහසු
මාර්ගෙය් සැ. උන්ෙග් උදරයන් ෙගන් විවිධ 
පානයන් වැෙහන්ෙ. එහි මනුයාට සුවය ඵළවන්ෙ.
ඇත්ෙතන් ම ෙමෙනහි කරන ජනතාවකට 
දෘෂටාන්තෙයක්.” අල් කුර16- 68 සහ 69.
ෙමම වාක් ෙදෙකහි වැදගත් කරුණු තුනක් අඩ.
අ. බඹරාෙග් හැසිරීම අල්ලාහ් විසින් තීරණ.
විශිෂ් ට ස්නායු පද්ධතියක් බඹරාෙග් හැසිරීම.
එක්තරා රැඟුම් ලී, අනිත් බඹරුන් සමඟ ඔවුන්
හුවමාරු කරගන්නා බව දැන් ව උගත් කවුරුත. ෙම
කමෙයන, ෙරොන්  තිෙබන මල් ආති දිසාව සහමාණය 
අනිත් බඹරුන්ට දන් වන්නට ඔවුන. ෙවොන් ෆිස්ෂ
නම් විදඥයා ෙසේවක පිලට අයත් බඹරු අතර පණ
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හුවමාර, ඔවුන්ෙග් චලනය තුළින්  සිදුවන බ
දුන්ෙ.
ආ. ෙරෝග රාශිකට ඖෂධයක් වශෙයන් මි පැණි ග.
ෙම්  කණු දැනටමත් විනුකූලව තහවුරු .
ඇමරිකාෙව් ෆ්ෙලොරිඩාෙව් පැනාමා නගරෙය්  පිහිට
සායනෙය, ශරීරෙය්තිශක් ති කිරීෙම් හැකියා.
කළුදුරු සහ මි පැණි යන ඖෂධවලින් ලැෙබන සහාය
1986 වසන්ත කාලෙය් පටන් සාර්ථක පරීක්ෂණ පැවැත
ඉස්ලාමික් ෙහොසන්  සඟරාෙව 197 ෙනොවැම්බර් ම
කලාපෙය් වාර්ථා ක.
මිපැණි පිළිබඳව සිදු කළ පර්ෙය්, ඇමරිකාන
ෛවද් සඟරාෙව් පල වූ ලිපියක සාරාංශය ෙදස.
මිනිස් ෙරෝගයට තුඩු ෙදනබජය විනාශ කිරීෙම් බ
ශක්තිය මී පැණිවලට. විසිවන ශත වර්ෂය දක්වා ඒ 
ෙනොදැන, බටහර ෙලොව අන්ධකාරෙයහි සිට. ඇමරිකාෙ,
ෙෆෝට්  ෙකොලින් ස් නග, ෙකොලරාෙඩෝ කෘෂිකර්
විද්ලෙය් ආචාර්W.G.සැකට් නම් විද්, කිරි ෙමන්
පැණිද විෂ බීජ තකුරුවන බවනු කූලව තහවුරු 
පිණිස පර්ෙය්ෂණයක් පටන්. ඔහුෙග් කුතූහලයට 
ෙදන පරිදි පිරිසුණියට එහු එකතු කළ විෂ බීජ 
විනාශ වී යනු ඔහු ද. උණසන්නිපාත ෙරෝගයට ෙහේතු
විෂ බී, මිපැණියට  කිරීෙමන් අනතුරුව 48කින
විනාශව. ආමාශය තුළ ඉදිමීම සදු කරන එන්ටරිටයි
විෂ බී, පැය 48කින් විනාශ. ශ්වාස නාලය ඉදිවීෙම
සුවන නියුෙය සහ ෙසප්ටිස්මියා උණ අති කරණ බ
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විශබීජය ද48කින් විනාශ. ඇතැම් තත්ත්තවය යට
ෙපරිෙටෝනයිටිස් ෙනොෙහොත් වරණය ඉදිමෙම් ෙරෝගය
සිදුකරන බැසිලස් ෙකොලි ෙකොමුනිස් නම, දින5කින
විනාශව. ෙමයට අමතරව විෂබීජ විශාල සංවක්  ම
පැණිෙයන් විනාශ කළ  බව  ෛවද් ෙබොෙඩොග්  ෙබක
සනාථ  කරය. ෙමෙසේ  සිදුවීමට ෙහේතුව මි පැණිෙය
ජලාකර්ෂණ ගැණය. එනම් විෂබීජෙය් තිෙබන
ෙත තමනය උරාෙගන, ඒවා වියලි කිරීෙම් හැකියාව මී
තිබී. ෙවනත්  ජීව වස්තුන් ෙමන් විෂබිජයටද 
අවශ්වන අතර,ෙතතමනය ෙනොමැතිතත විට එය නැසී.
ෙතතමනය උරා ගැනීමට මි පැණියට ඇති හැකියාවට ස
නැත. ෙලෝහය, විදුරු පමණක් ,  කලු ගෙලන් පවා ෙත
ගති
උරා ගැනීමට මී පැණියට හැකියාව.
(ෙරෝසිකෘසියන් ඩයිජ1975 සැප්තැම්බර් කලාප පියටු
11.) ශුද් ධ කුර්ආනය න පතාහා�යකි නම ්   කෘතිෙ
මවලානා වහීදුද් දීන්.
ඇ. ආහර ෙසොයන ෙසේවක පිෙල් සියලුම බඹරුන් 
සතුන. ශුද්ධ කුර්ආනෙය් භාවිතා ෙකෙයා පදය, ස්�
පක්ෂයට අදාලවන අත, ෙමය මහත් විශ්මයට ෙහේත.මැත 
කාලය දක්වා, ෙසබල බඹරා පිරිමි සෙතක්  බව සැෙ
සිතුෙව. ෙශේක්ස්පියර් ෙග් කාලෙය්  පම මතය 
එංගලනතෙය් පැතිර ත.
ෙසේවක බඹරු ගැන තාන් විශ්ව ෙකෝශය ෙමෙසේ පවස.
ඉතා විශාල සංඛ්වක්  සිටින ෙසේවක බඹරු සියලු 
ගැහැණු සතුන්. ඔවුන් පැටවුන්ට ආහාර ස, නිවස
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ශුද් ධ පවි කිර, අනවසරෙයන්  ඇතුළු වන්නන් 
හැරි, වදය නිර්මාණය ම, ෙරොන් සහ මල් පැණි රැස් 
වැනි කාර්ය සියල්ල ඉට.
13. ගවයන්  ෙගන් ලැෙබන කිරිවල උල්පත ස
ෙකොතැනක දැයිශුද්ධ කුර්ආනය සපයන ද, නූතන විද
දැනුෙමන් සම්පූර්ණෙයන් සනා.
“සැබැවින, ගවයින් ෙගන් ඔබට පාඩමක. උන්ෙග
සිරුර . උදරයන්හී තන දැයින් සහ ෙල් අ, පානය 
කරන වුන්ට කදිම හා පිරිසිදු .“ 16-66.
ගවයන්ෙග් කිරි ඔවුන්ෙග්න්ථිෙ (Mammary
Glands) නිපදවනු ල. රුධිර මාර්ගෙයන් සපය, ජීර්ණ
කරනු ලබන ආහාරයි ෙමය ෙපෝ කරය. ෙම් අයුරින් ජ
කළ ආහාරෙයන්  ලබා ගත් ෙපෝෂනයස් කිර, ස්තන 
ගන්ථයට එය පවාහණය  කිරීම වැ සියල කාර්යන
රුධෙයන් සිදු ෙ.
ෙමහිදී සියයාවලිය පටන් ගන, අන්ය තුළ(බඩ 
වැල) ජීර්ණය කරනු ලබව් සමඟ රුධිරය එහිද
කිරීෙමහි රසායන හා කායික ව මෑත කාලෙය් ෙසොයා ගත
විස්තර ෙය හා සම්පූර්ණෙයන් සැ. මුහම්ම (සල)
තුමාණන්ෙග් ජිවිත කාලයට ෙමම දැනුම කිසිෙස
ෙනොවන  අතර, ෙමම ෙසොයා ගැනීම නූතන යුගයට අ
එකක. ශුද්ධ කුර්ආනය පහළ වසර දහසක් පමණ පසු
රුධිර සංසර (Blood Circulation) පිළිබඳව ෙසොයා ගත්
හාර්ව(Harvey) නම් විදඥෙයක්.
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“එම යුගෙය් පැවැති දැනුම හා සසඳා බල. ෙමවැනි
සත් ෙතොරතුරු අඩංගු ව ශුද්ධ කුර්ආනෙය් තිෙබ
ෙකෙසේදැයි පහදා ෙදන්නට මිනිසාට ෙකොෙහත්ම ෙනොහැ
මම සිත.“ යනුෙවන් ෙමොරිස් බුෙකයිල.
14. මානව  අභිජනනය පිළබඳ ශුද් ධ කුර්ආනෙ
වැදගත් ෙතොරත රාශියක් දක්නට .
අ. ගැබ්  ෙගනීම සඳහාඅවවන්ෙන ් ඉතාමත් 
පමාණයක දව්යය. ෙමම සත්ය එෙකොෙලොස් වතාවක්ශුද්
ව කුර්ආනය ෙමෙලස පව. “ඔහු (අල්ලාහ) සුළුමාණ 
(දව)ෙයන් මිනිසා නිර්මාණය .“ 16-4
නුත්ෆා යන අරාබි ප, සුදුසු පදයක් ෙවනෂාවන්හ
ෙනොමැති ෙහයින් සමාණය යන වචන මාලාව ෙයොදා ඇත.
භාජනයක ඉතිරි වී තිෙබන ව ෙබ්ෙරන යාව ෙමයින
අදහස් ෙකෙර. එනිසා නුත් ෆා යන පදය සමාණෙය් ව 
ෙලස පරිවර්ථන.
ආ. මිනිසාෙග් සිරුෙර් ස්ථාන හතරකින් නිෂිපා,
ඒවා මිවිෙමන් අරුව අනතු, ශුකණු ව ලැෙබන බව 
ෛදව් විද්ව දැන්  ෙසොයා ෙගන අත. ශුද් ධ කුර්ආන
ෙමය ශත වර්ෂ14කට ෙපර පැවසු ආකාරය ෙකෙසේ දැයි බ.
“සැබැවින, අපි සුළමාණෙය් ව  මිශණෙයන් මින
නිර්මාණය කෙළ.“ 76-2.
ඇ. මව්  කුස ත ුළ දරුෙවක් පසු කරන ෙනොයර
පිළිබඳශුද්ධ කුර්ආන් සපයන විස්තර ෙදස.
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“අෙහෝ මනුෂ ෙයන, ඔබ පුන්රුත්ථානය ගැන සැක
නම, අපි ධුලිෙ, පසුව කළලෙයන, පසුව ඝන ෙල
කැටිෙයන, මූර්තිමත, මූර්තිමත් ෙ, මාංශ  පිණ්
ෙයන්, අප ඔබට පැහැදිලි කරනු පිණිස නිර්මා.
අපි තු දැය නියමිත ක ගැබි හී පිහිටන්නට 
සන්ෙන. පසුව එබ පැටවුන් ෙලජනනය කරවන්ෙන.“
22-5
“ඔහු වත්කරන ලද සුමාණ දව ෙනොෙව◌ුෙය්? පසුව
ඔහු ඇලී සිටින ඝන ෙල් කැට. පසුව අල්ලාහ් එය අඹ
හැඩ ගැස්සුෙව.“75-37, 38.
ඈ. කළලය තු අස්ථි (ඇට කට) සෑදිම සහ ඒවා
මාංශෙයන් ආවරණය වීම යන අදියර පහත් සශුද්ධ
කුර්ආන් ව පැහැදිලි ක.
“පසුව අ, ඇලී සිටින . ඝන ෙල් කැටියක් ෙක. පසුව
ඝන ෙල් කැටිය , මාංශ පිණ්ඩයක් ෙකෙ. පසුව මාංශ
පිණ්ඩය ඇට කෙ. පසුව ඇ, මාංශෙයන් වැසුෙ. පසුව
එය තවත් නිර්යක් ෙකෙළ.“ 23-14.
ඇත්ත වශෙයන, ෙමම  අදියර සමහරක් ගැන මින
දැනුම ලැබු ෙ 19 ශත වර්ෂෙය් . මධ්තන  යුගෙය
ගර්භාසය පිළිබඳ ශාසය් විව ිධ මත එම යුගෙය.
පදනම් විරහිත ෙනොෙයක්  මතද ආරම්භ වී ශ ත වර
කිහිපයක්  ඒ ආකාරෙයන් පැ. සියලු ජීවීන
බීජුවකින් ආරම්භය ල1651 වර්ෂෙය් හාවි
විද්ඥෙයක් කාශ කෙළේය. ෙම් කාලෙ. සූක්ෂම දර්ශ
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(මයික්ෙරෝස්ෙක) ෙසොයා ගන්නා ලද, විද්ව එයින් විශ
පෙයෝජන ලබන්නට පටන් ගත්. එෙහත, බීජුව ස
ශුකණෙව් යා කලාපය පිළිබඳවමිනිසුන් තවමත් 
කරමි සිටි. බෙෆෝන් නම් ස්වාභාව පිළිබඳඥයා. බීජ
සිද්ධාන්තයට පක්ෂව කථා කළ අතර මිනිසාෙග් ආර
වන ඊවාෙග්  කුසය , මනුෂ වර්ගයාෙග් සියල,
එකිෙනක තුළ ෙපොදි වශෙයන් තැන්පත් කර අවස
ෙබනට් නම් යුෙරෝපානු ඥෙයක් පැවසුෙ. ෙමම වැරදි
මත දහ අට වන ශත වරෂෙය් යුෙරෝපෙය් කවුරුත් ඒ
පිළිගත් .
‘අපට වසර දහසකට ෙපර කවුරුත් හිතුමෙත්
ඉදිරිපත් කළ ය. ශුද්ධ කුර්ආනය පිළිබඳ පනය 
ලත්  මිනිසුන් පිරි. ශත වර්ෂ කිහිපයක් ඉත
ෙවෙහස දරා මිනිසා ෙසොයා කත් ඉතා පැරණි පිළිබ
ෙතොරතු,   සාමාන් වචන උපෙයෝගි කරමි ශුද් ධ
කුර්ආෙය්  එවකට අඩංගු වී .‘ යනුෙවන් ෙමොරි
බුෙකයිලකාශ කරය.
කැනඩාෙව, ෙටොෙරොන්ෙටෝ විශ්ව විලෙය් මාහාචාර්
කිත් මූර්  නම් ෙකට විද්වෙ, ඝර්භාශය තුළ 
දරුෙවකුෙග් වර් ධනය පි ශුද් ධ කුර්ආය පවස
ෙතොරතුරු දැකහත් මවිතයට පත. ෛවද් විෙශේෂඥයන
සඳහා ඔහු රචනය කළ කාතිෙය් අල් කුර්ආන් සපයන
සියල්ල ඇතුලත් කිරීමට ඔහු අමතක ෙන, ඔහු විස
ලියන ලද එවැනි ෙපොත් භාෂා අටකින් නිකුත් වන
සඳහන් කළ යු.
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මිවරු, ඉහත සඳහන් ලයිස්තුශුද්ධ කුර්ආන් 
20 ක්  පමණ සඳහන් කරන . ෙම්  සියලු වැකි බව 
නිවින දැනුම හා තාක් ෂණය සතාථ කරන. ඒවායින
සමහරක අර්ථය ගැන අනාවරණය වූෙය් ඉතාමත් 
කාලෙය්ධ නාසා වැනි ආයතනෙය් ෙමෙහය විෙමන
මතකෙය්  තබා ගත යු. ෙමම ලැයිස්තුෙව් අඩ
සම්මණෙයන් එක් වායක් ෙහෝ එකකට එ වැඩි වැක
ෙහෝ ෙහෝ අඩංගු සම්මිශ්ණය අ බවට පත් වීෙම් අවස්
1,048,580 බව ගණිත ශාස්ය ෙපන්ව. ඒවා අතර,
වාක්යන් විස්සම නැවැරදි වන සණය එකම එකය. ෙමම 
වැක් නිකුත් කරන ලද .එහි ඓතිහාසික ප, එහි
විස්තර ෙසොයා ගන්නට සුදු වූසංකීර්ණ පර
වාක්යන්හී දක්නට තිෙබන නිර්ෙදෝෂ හාතාවය ගැන 
සළකා බලනවි. ෙම්වා මිනිසා විසින් රචනය කරන ල
බව ෙකොෙහත්ම පිළිගත ෙනො. මුහම්ම(සල) තුමාණන්
ෙහෝ ඕනෑම ෙශ්ෂ්ට බුද්ධිමෙතකුට ජීවිතෙය.
පසාරණය වන විශ්ව, කළල වර්ධනෙය් වි
අදිය,ගවයන්ෙග් කිරිවවාභාවය සහ ඒවාෙය් නිෂ්පාය 
යන  සියලු විස් තර ගැන සම් පූර්ණ දැනුම සහිතව
හැකිවන බව ලිළිගත හ? ශුද් ධ කුර්ආනෙය් ෙමව
තවත්  වැකි සිය ගණනාවක් දක්නට තිෙ, නවීන
අධ්පන කමය තුළින් මිනිසා ඒවා දින පතා අවෙබ
ගන්නා බව කවුරුත.
“විශමය ජනක කආනය“ යන මාතෘකාව යටෙත්
කථාවක් පැවැත් වූ   ගැරි මිලර් නම්, තවත් වැදගත
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කරුණු කිහිපයක ගැන සඳහන් ෙ. ඒවායින් සමහර
උපුටා දක්.
“ඛාල“ (Qaloo ඔවුන් පව) යන පදය 332 වරක්ශුද්ධ
කුර්ආනෙය් තිෙබන. ඒවාට පිළතුරු වශෙ “ඛු“
(Qul පවසන) යන අණ කිරී332 වරක් සඳහන්වී. ෙම්
වචන ෙදකම  එකෙනකට ලඟින සඳහන් ෙනොමැත බව 
සළකන්.
අහස් හත යන පද  අල් කුර්ආනෙය් හත් වරක් ස
තිෙ.
වසරකට මාස ෙදොෙළොහක් තිෙබන බව අපි . “ශහර“
එනම් මාසය යන පදය  ෙදොෙළොස් වතාවක් අල් කුර්
සඳහන් ෙ.
“යවු“ එනම්  දවස යන පද 365 වතාවක් ශුද් ධ
කුර්ආනෙය් සඳහ.
වචන භාවිතය සහ වචනය ගැන සඳහන් කිරීම යන වැ
විෂය ගැන මිලර් සාකච්ඡා.  සවස යන පදෙය්“ස“ අකුර
ෙදකක් තිෙබන බව පවසන , අපි සඳහන් කරන්ෙන් ප
අර්ථය ෙනො. පදය ගැනය. බයිබලෙය් කිසිදු වැ
ෙනොමැති බ යම්  ෙකෙනක් පව විට “ෙඩ්විඩ් වැරැ
කෙළේය“ යන වාක් ෙයහි එම පදය තිෙබන බව ෙපන්
හැක. එෙහත් බියිබලෙය් වැරැද්දක් ෙනොමැති බව 
සඳහන් වී න. ෙමවැනි  සියුම් කරුණු ශද්ධවූ
දක්නට ෙනොමැති විම මවිතට ෙහ.
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“ඔවුහු අල් කුර්ආනය ගැන ඕනෑකමි
ෙනොබලන්ෙන? ෙමය  අල්ලහ් හැර ෙවන ෙකෙනකුෙගන
නම, එයි ෙබොෙහෝ විෂමතා දක්ෙ“ යනු  4-82 වාක්
දන්ව.
“ඉහ්ඃතිලාෆ“ යන  අරාබි පද, විසමතා යනුෙව
පරිවර්තනය ෙක. ෙමහිදී ඉහ්ඃතිලාෆන් ෙනොමැති බව 
කුර්ආනය පවසන් ෙහයින් එවැනි ඉහ්ඃතිලාෆන්
පදයක්  යෙමක් ශුද්ධවූ කුර්ආන නම, එහි
ඉහ්ඃතිලාෙන් කිහිපයක් ති, එනිසා ශුද්ධවූ කු
ෙද්ව න්ථයක් ෙනොවන බවද තර්ක  කිරීමට . ශුද්ධ
කුර්ආනය ෙමවැනි තර් කයට පවා ඉඩ ෙන. සම්පූර
ශුද්ධවූ කුර්ආන හී ඉහ්ඃතිලාෙන්  යන පදය ස,
එක් අවස්ථාවක බවද එය4-82 වන වාක් ෙයහි බවද ලර්
තව දුරටත් ෙපන්වා .
යම් ෙදයක් තවත් එකක් හා සමානශුද්ධ කුර්ආන
පවසන වි, ඒ ෙදකම සඳහන් වන අවස්ථාවන්ද සමාන බ
ගැරී මිලහ් පව. ඒපමණක් ෙනො, එම කරුණු ෙදකම එ
වාක්ෙයහි සඳහන් වන , ඒ ෙදකසඳහන් වන අවස්ථාවන්
සමාන ෙව. නිදසුනක් වශෙ ශුද් ධ කුආනෙය් 3-55
වාක් ෙදස බලම.
“සැබැවින්ම අල්ලාහුෙග්  සන්නිධානෙයහි ඊසාෙ
ආදම්ෙග් උපමාවට බ. ඔහු(ආදම) මැටිෙයන්   ඇඹු.
පසුව එයට‘වන‘ යයි කීෙ. ෙකෙණහිම ව.“
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ආදම්  ගැන 25 වරක් ශුද් ධ කුර්ආනෙය් සඳහන
තිෙබන අත, ෙජ්සු තුමා ගැ 25 වරක්  සඳහන් වී .
වාක්ෙයහි ෙදෙදනාම සඳහන් වන් 7වන වතාවට බව 
ආරම්භෙය් සිට ගණන් ක. ෙකෙනකුට දැන ගත හැක
ෙව.
ෙමහිදී වැදගත් කරුණ, ශුද්ධ කුර්ආනය ෙකොටස
වශෙයස් විසි තුන් වසර කාලයක පහළ කර. 2 වන 
පර්ච්ෙඡ්ද වසර නවයක කාලයකින් පහළ කරන ල, 70
පමණ වැදගත් කරුණු  එහි සඳහන්.ෙලොවට ආසා කර,
සිය ආශාව පිටුපස ලුහු බැඳ අල්ලාහ්ෙග්තික්ෙෂ
කරන්නා සුනඛයා හා සමාන බශුද්ධ කුර්ආනය පව.
“අල්ලදීන කද්ද බූ බ“ යන වචන මාලාව පස් වරක්
ශුද්ධ කුර්ආනෙය් සඳහන් වන, සුනඛයා යන පදයද පස්
වරක් සඳහනවී ති.
“ඔහු ෙලොව ඇලුම ව ඔහුෙග් ආශාව ලුහ. ඔහුෙග
උපමාව සුනඛයාෙග්  උපමාවයි .“ 7-176.
“නරක වචනයක උපමාව ෙපොෙළෙව මතින් උගුලා ද
ලද නරක ගසක් බඳ. තිරසාර පැවැත්මක් එයට නැත.“
14-26 බව  ශුද් ධ කුර්ආනය පව. නරක වචන යන පද 
එෙකොෙලොස් වරක් අල් කුර්ආනෙය් සඳහන් . නරක
ගහ පද එය හා සමාන වාරයක් සඳහන් .
යමක් තවත් ෙදයක් ෙමන් ෙනොෙවශුද්ධ කුර්ආන
පවසන ව, ඒවා ෙදක සඳහන්වන අවස්ථාවන්ද සමාන ෙනොව
බව වැඩි දුරටත් මිලර් ෙපන්.
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14. නවීනතර විත්මක ෙතොරතුරු ත
සමහරක
1991 වර්ෂෙය් ෙමම කෘතියණය  කළායනි පස,
විද්ඥෙයෝ තවත් ෙබොෙහෝ ෙද් ෙසොයා ග. ඒවා සියල්ල
ශුද් ධ කුර්ආෙයන් සඳහන් වී තිෙබන බව විවි
අයත් විදඥයින් පිළි ෙගන අවසාන, ඒවායින් සමහර
ෙමහි ෙපන්වන්නට අදහස් .
•

මිනිසාෙග් චර්මය පි 4-56 වාක් ෙමෙසේ 
පවසය. “සාබාවින, අපෙග් ආයාවන්තික්ෙෂපළ
එවුන් අපි ගින්ෙනහි ඇතුල. ඔවුන්ෙග් 
පිලිස් සී යනවාත් , ඔවුන් දඬුවඳමපිණි
ඔවුන්ට ෙවන සමකින් මාරු ක.“ පිලිස්ස
තුවාල පිළිබඳව ෙව් දනා දැෙනන්ෙන් .
චර්මය සම්පූර්ණෙයන් පිලිස, එහි ෙව්දනා
ෙනොදැනී යන ව, යලි අලුත්  සම ස, නිත
ෙව්දනාව ෙදන බව පවසන් ෙම ශුද් ධ කුර්ආ
වාක් ගැන  සෑහීමට පත ් තායිලන් තෙය් වියා
විශ්ව විදලෙය්  මහාචාර් ය ෙත්ජාන් ෙත්ජ
ෂහාදා පවසා මුස්ලිම් බවට පත. තම අවෙබෝධය 
ගැන විශ්ව විදලෙය් දී මහාචාර්ය තුමා ෙද්ශන
අතර, ඔහුෙග් සි5 ෙදෙනක් ද ස්ලිම් බවට ප
වු.

•

“ෙරෝමානුවරු පරාජය කරන ලද්ෙ. සමීප භූමිෙ
(අද්න් අල් ) ඔවුහු ඔවුන්ෙග් පරාජෙය
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පරාජය කරන්ෙනෝ.“ යනු අල් කුර්ආ30-2 සහ 
3 වාක් පවසය.
අද්නා අල් අර ්ධ්  යන පදයට ඉතා සමීප ෙහෝ
පහත් භූමිය යන අර්ථ ෙදකක. අල් කුර්ආ
විවරණය කළ ව්ද්ව, අරාබි අර් ධ ද්වීපයට 
සමීප ස්ථානෙය් එම සටන සිදු වූ බවට අදහස් ද.
චන් යානෙය (Satellite) උපකාරෙයන්  සකස්  කළ
පාථිවි සිතියම උපෙයෝගි මහාචාර්ය පාමර
(Prof.Palmer) නම් කට ඇමරිකා භූ විදඥෙයක්
ෙම් ගැන පරීක්ෂණ  පව. ෙලොෙව් ඉතාමතපහත්
මට්ටෙම් භූමිය ඉස්රායීල් හී මළ මුහුද 
බව ෙසොයා ගත්ෙත. ශුද්ධ කුර්ආන් ව සඳහන්
කළ අද්නා අල් අරධ් ෙමය බව ඔහු තහවුරු.
•

ආෙලෝක කිරණ වර් ණ හතකින් විත. ෙමම 
රශ්විය සාගර ජලෙය් වදින විට එය වර්ණ හ
විසිරී. සාගර ජලයට ආෙලෝක රශ්මිය ඇතුන 
වි, පථම  ස්ථරයට අයත්  පළමු මිටර් දහෙය
වර්ණය ඇද ගනු ලැ. එනම් මීට30 ක ගැඹුරක
කිමිදුම් කරුෙවක් තුවාල, එහුෙග් සැරුෙ
පිටවන ෙල් ඔහුට ෙනොෙ.  මන්, රතු වර්ණය එ
ගැඹුරට ෙනොයන නිස. මීටර50ක ගැඹුෙර් තැඹ
පැහැයද, මීටර 100 ක ගැඹුෙර් කහ වරද, මීටර
200 ක ගැඹුෙර් නිල් වර්ණයද ඇද ගන. ෙම්
ආකාරෙයන්  සාගරෙය් වඩා ගැඹුරට යන විට 
ඝන ෙවය. ෙමවැනි ෙතොරතුරු මිනිසා දැ,
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සබ්මරිනය සහ සෙය්  කිමිෙදන  ෙසොයා
ගැනීෙමන් අනතු. එෙහත්ශුද්ධ කුර්ආනෙ
24-40 වාක් ෙම් ගැන සඳහන් කර අවසා.
“ගැඹුරු ස ෙයහි අඳුරු බඳු. රැළක් ඔහු .
එය මත රැළ. එය මත අඳුරු වලාකු. අඳුරු ක
මත  අඳුරු ක. යෙමක්  එහුෙග් හස් තය 
කරන්ෙන්, එය ඔහු ෙනොදකින්. “
•

අෙප්  ෛදනික ජීවිතයට යකඩවශ් එකක.
එෙහත් යකෙඩහි එක පරමණවක් නිෂිපාදනය.
මුළු සය ගහ මණ්ඩලෙය් බල ශක්තිය ෙමන
ගුණයක් අව බව. ඇමරිකාෙව(NASA) ආයතනෙය්
ෙසවය  කරන මහාචාර්ය ආම්ස්ෙට අදහස් දක්ව.
එනම් යක, පෘථිවියට අයත් කණිජ ෙනොවන,
සූ�ය මණ්ඩලයට අයත් තෘථ, ඉර, හඳ සහ ගහ 
මණ්ඩලය එකතු ව, පරමාණුවක මාණෙය් යක
නිපදවිය ෙනොහැකි බවද එහු . යකඩ පිළිබඳ
ශුද් ධ කුර්ආනෙ 57- 25 වාක් පවසන්ෙන
ෙමෙසේයත  “අපි යකඩ පහළ ෙකෙළ. එහි විශ
ශක්තියකිත එහි මිනිසුන්ෙයෝජනය.“

ෙමම මාතෘකාව යටෙත්  සඳවන කරුණු ස,
අබ්දුල්ලාහ් රුෙහයිලි සකස් කළ ෙමයයිය (This
is the Truth) නම්  කෘතිෙ 1999 වර්ෂෙය් ණෙයන්
උපුටා ගන්නා .
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අවසාන ෙද්ව වාකය පිළිබඳ මි
දණ්
මිනිස් සමාජය අන්ධකාරෙය් ජීවගයක අවසාන සංෙද්ශක
වරයා මුහම්ම (සල) තුමාණන් ව මිනිසා මුදවා ගන්,
මැවුම්කරු ෙලොවට . එතුමාෙණෝ ෙගන ආ අවසාන නිෙව්ද
මළු ෙලොවට සදා කාලීන යඟ ෙපන්විමක් ෙලස පවතින 
සැකයක නැත.
සත් හඳුනා ගැනිෙ ම් මිනුම් දණඩයඃ කුර්ආනය
ෙහළිදරව් කළ වදන් දැයි පරික්ෂා කිරිම සඳහා පහත ස
සහාය ෙදය.

1. බුද්ධිමත් ඉග.
අෙප් මැවුම් කරු අපට යුක්තිය සහ බුද්ධිය පිරි
සත් හා අසත් අතර ෙවනස ෙසවීම අප කාෙග් ත් වග කීම
උරුමය ෙ. ෙදවියන් වහන්ෙසේ පහළ වූ නිල සත්
නිෙව්දනය සියලු අපක් ෂපාති ජනතාව වි සින් යුක
පිළිගත හැකිවිය.

2. සම්පූර්ණ.
අෙප්  මැවුම් කරු පරිසමාප්ත. ඔහුෙගන් පහළව
නිෙව්දනය පරිපූර නිරවද විය යුතු , පමාද ෙදෝෂය, මි
වීම ෙහෝඅනුවාදෙය් බහුලතාවය වැනි අඩුපාඩුවලින් ආරක
යුත. එහි සඳහන් ෙතොරතුරු අතර පරස්පරවීම කි සිෙසේ
ෙනොහැක.

3. මිථ කථා ෙහෝ අන්ධ විශ්වා.
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මැවුම් කරුවාෙග් ෙගෞරවය ෙකලසන ෙහෝ මිනිසා පහ
පත් කරන මිථ කථා ෙහෝ අන්ධ විශ්වාස කිසිවක් එහි ෙ
යුත.

4. විද්ත්මකව.
මැවුම්කරු සියලු දැනුෙමහි හිමික, සැබෑ ෙද්ව
වාක් ඕනෑම කාලයක ඉදිරිපත්වන වත්මක අභිෙයෝගයට මු
දිය යු.

5. සත් අනාවැක.
අතීත, වර්තමාන, සහ අනාගත පිළිබඳ සියලු දැනුම
මැවුම්කරු ඕනෑම කාලයක ඉදිරිපත්වත්මක අභිෙයෝගය
මුහුණු දිය.

6. මිනිසාට අනුකරණය කළ ෙනක.
සැබෑ ෙද්ව වාක ෙනොවරදින එකකි එය මිනිසා 
අනුකරණය කිරීම සිදු. සැබෑ ෙද්ව වාක, ජිවමාන
ප්තිහායක. එහි අඩංගු සතාවය සහ නිසැක භාවය දැක ගනනා
ෙලස සයලු ජනයාට විවෘතව ආරාධනා ක. කාලය ෙහෝ ස්ථානය 
එයට වැට ෙනොබඳ.

ෆෆෆෆ
මිනිසා අන්ධකාරෙය් ජීවත් , ශුද්ධ කුර්ආනය න වූ
ෙනොෙයක් විෂයයන් සැබෑ බවට අද වව පිළි. කාලයකට ෙහෝ
ස්ථානයකට සිමා ෙනොවන දැනුෙම් උල්පශුද්ධ කුර්ආන
ෙහළිදරව් කරනු ලැබුසාධාරණව කල්පනා කරන අය ෙමයි
වටහා ගත්.
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මිනිසාෙග් ඇසට ෙනොෙපෙනන විෂයනආත්ම, මරණෙයන්
පසු ජීව, ස්වර්ගය සහ අපාය වැන ෙතොරතුරඑම උල්පෙතම 
ශුද්ධ කුර්ආනෙය් ෙහළිදරව්. ෙම් ෙතොරතුරු ද නි සහ 
සත් බව  මිනිසාෙග් මරණයට ෙ පර පිළිගැනීම යුක
පියවර ෙනොෙව්?
මුහම්ම(සල) තුමාණන්ෙග් මාර්ගෙයන් ෙහළිදරව් ක
ශුද්ධ කුර්ආනය සහ එතුමාෙණෝ ෙගන ආ ඉස්ලාම් නම් ස
නිෙව්දනය ගැනලකා බලන්නට බට කාලය එළඹුෙන් නැ?
කැමැත්ෙතන් ෙහෝ අකැමැත්ෙතන් ෙහෝ අල් ක
ෙහළිදරව් කළ කරුණු  අවසානෙය් මිනිසා අවෙබෝ
ලබන්ෙය. එහි කතෘවරයා වන ෙදවියන් වහන් ෙසේ  ෙක
විශ්වාසය තබන්නට ස ඔහුෙග් අණට එකගව ජීවත් ව
මරණය දක්වා බලා සිටිඔබ අදහස් කරන්ෙන?
ඕනෑම ෙකෙනකුට සිය කැමැත්ෙතන්  අල් ක
පිළිෙනොෙගනතික්ෙෂප කළ හැකි , ඉහත ෙපන් වූ ෙතොරත
මත එය ව්ජ ගන්ථයක් බව ෙහෝහි වැරදි තිෙබන බව ෙහෝ ත
කළ ෙනොහැක.
මිවරු. කැමැත්තක් කිරීෙම් නිදහස සහිතව උ
මිනිසාට ෙමෙලෝ ජීවිතෙව  වාක් පතික්ෙෂප කිරිෙම්
පිළිගැනීෙම් ෙහෝ නිදහ. එම නිදහසිනෙයෝජන ලබන්ෙන
ෙකෙසේද යන්න ඔබ මුහුණ ෙදන පරීක්. විධ යුගෙය් ජී
වූ ෙනොෙක්  ජාතින්ට අයත් උසස්යන ලත්  ජනතාව අල
කුර්ආනය පවසසත් අවසානෙය් පිළිගත් බව ෙමහි ෙපන.
ඔෙබ් නිගමනය ඔබට භා.
අල්ලාහ් සියල්ල දන. අෙප් දැනුම සී.
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සියලුශංසා මුලු විශ්වය මවා ආරක්ෂා කරන්නා වූ අ
හිම. සලාම් සහ සාමය මුහම්(සල) තුමාණන, එතුමාණන්ෙ
පවුෙල් අ, එතුමාණන්ෙග් අනුගාමිකයන්ට .
සත් ෙපන්වනු පිණිස අප ගත් පියවර අල්ලාහ්.
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