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අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ අසත්යද
විවේචන-මිත්යදඳව ඳ ාරඳර්රා
මන්සූර් ද ්ලඳන්
ඉස්ලඳමා සඳ සක ඳ දරුණු ද මක් වලස හුවඳ
දැක්වීම අරමුණු වකොට වෙන අල් කුර්ආන් වැකි ඳ
මු ම්මද් තුමඳණන් වේ (එතුමඳ වකවරහි අල්ලඳ ් වේ
ආශීර්වඳදා ඳ ශඳන්තිා අත් වේවඳ) වදන් ඳ පිළිවවත්
විකෘති වකොට විවිධ මඳධදාන් මඳර්ෙවාන් ඉිරිපතත්
කිරීම වර්ත්යමඳන කඳල වකවඳනුවේ වතොදු ලක්ෂණාක්
බව ට තත් වී ඇත්ය. වමම වවරී ඳ ද්වේෂ ස ෙත්ය
අසත්යදා ්රවචඳරව පිා වරුන් වලස වදවන වල ක
යුද්ධවාන් තසු බිහි කරන ලද ඊශ්රාඳාලා ඳ එහි
්රවචඳරක ්රිනාඳවන් මුල් වී ඇති බව වතවනන්න ට ඇත්ය.
ඔවුන් එවසේ ්රිනාඳ කරන්න ට මුල්  හ ව ේතු කුමක් දැ
තළමු ව විමසඳ බලමු.

වර්ත්යමඳන වල ක ත්රමස්ත්යවඳදව
කර්ත්යෘවරුන් කවුරුන් ද?
වලොව අද සදු වවමින් තවතින විවිධ ෙැටුම් ඉස්ලඳමව
ඉෙැන්වීම් තදනම් කර වෙන සදුවන්නක් බව හුවඳ
දක්වන්න ට අති දැවැන්ත්ය මඳධදා වමව යුමක්
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ජඳත්යදන්ත්යර ව ්රිනාඳත්මක වවමින් තව . වමම මඳධද
වමව යුම පිටු තස සටින්වන් කවුරුන් ද? ඔවුන් එවසේ
්රිනාඳත්මක වීම ට ව ේතු  හ සඳධක කුමක් ද? වමවන්
්රවශ්න පිළිබඳ ව ූලිකක ිවවැරිර කරුණු වනොදැන වමම
මඳත්යෘකඳව සඳකච්ඡඳ කිරීම සඳර්රක කටයුත්ත්යක්
වනොවනු ඇත්ය.
ඇව ොල්ෆ් හිට්ලර් වේ නඳාකත්වවාන් ආරම්භ  හ
වදවන වල ක ම ඳ යුද්ධව දී විවශේෂවාන් ම
යුවර තව ජීවත්  හ යුවදේවන් මිිකාන 6ක් ඝඳත්යනා
කරන ලද බව සිංඛ්දඳ වල්ඛ්න වතන්වඳ වද . වමවන්
සඳතරඳධකඳරී ඳ අසඳධඳරණ ම ඳ තිපමඳන මිිවස්
ඝඳත්යන කිසදු ද මක් ව
ා සමඳජාක් අනුමත්ය
කරන්නක් වනොවේ. යුද සමඳදඳනවාන් තසු
යුවර තව සදු  හ වමම වේදවඳචකා ට විසඳුම්
යුවර තා තදනම් කර වෙන වසවිා යුතු ව තිබුණ ද
එම අද ස අත්ය ැර සඳමකඳමී රටක්  හ තලස් නා
වදක වකොට යුවදේවන් ට රටක් සඳදඳ වදන්න ට
බ්රි ත්යඳනදා ්රවමුඛ් බටහිර බලවතුන් විසන් ්රිනාඳ කරන
ලදී. ඒ වන විට තලස් නව මුස්ිකම්වරුන් 86% ක්
කිතුනුවන් 10% ක් ඳ යුවදේවන් 4% ක් වලස
සඳමකඳමී ව ජීවත් වවමින් සටිා .
බ්රි ත්යඳනදා විසන් ඉන්ිරාඳවේ අාර්ලන්ත්යව
ඳ
ස ්රවසව සදු කළඳක් වමන් ‘වබදඳ වවන් කර
තඳලනා කිරීවම්’ ්රවතිතත්තිා අනුෙමනා කරමින්
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තලස් නා 1947 දී වදක වකොට යුවර තව
යුවදේවන් ට සදු  හ අසඳධඳරණා ට මැදවතරිරගින්
විසඳුම් සකස් කරන්න ට කටයුතු කළ . වම් වන විට
තලස් නා බ්රි ත්යඳනද න් වේ තඳලනා ාටවත්
තැවතිණි. 86% ක්  හ මුස්ිකම් ජනාඳවෙන් බහුත්යරාක්
ශත්ය වර්ෂ ෙණනඳවක් තිස්වසේ ත්යමන් ට උරුම
භූමිවාන් ඉවත් වකොට ඔවුන් ව සරණඳෙත්ය න් බව ට
තත් කරමින් 1948 වර්ෂව දී තලස් න භූමිවාන්
55% ක් යුවදේවන් ට වවන් වකොට ඊශ්රාඳාලා නමින්
රටක් ිවර්මඳණා කරන්න ට කටයුතු කළ . වමම
්රවතිතත්තිා ම අනුෙමනා කරමින් ඒීයා රටක්  හ
අතවේ මඳත්යෘ භූමිා වදක වකොට වඳර්ගික ්රවශ්නා ට
විසඳුම් සතාන්න ට මෑත්යක දී බ්රි ත්යඳනදා ්රවමුඛ් බටහිර
බලවතුන් පිඹුරුතත් සකස් කරමින් කටයුතු කළ
ආකඳරා අතවේ මත්යකවාන් ඉවත් වී වනොමැති බව
ත්යරව අවධඳරණා කරන්වනමු. තලස් න රවට් 55%
ක් ලබඳ වෙන ආරම්භ කරන ලද නීති විවර ධී ඊශ්රාඳාල්
රට දැන ට එහි 90% ක ට වැඩි භුමි ්රවමඳණාක් අත්තත්
කර වෙන වලොව සාලු නීති උල්ලිංඝනා කරමින්
කටයුතු කරන බව වදිවක ව අපි පුවත්තත් මගින්
කිාවන්වනමු. වමම ඊශ්රාඳාල් වදඳප්තවත්යවඳදා සදු කරනු
ලබන්වන් අසරණ තලස් න දරුවන්, කඳන්ත්යඳවන්,
වවා වෘද්ධ න්, වර ගීන්
ඳ අවනකුත් සවිල්
වැසාන් ව ඝඳත්යනා කරමින් ඔවුන් ට එවරහි ව
ිවරතුරු ව ්රිනාඳත්මක කරනු ලබන ෙැටුම් මගිිව.
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වර ල් තඳසැල් ආෙමික ස්රඳන ඳ සවිල් වැසාන්
වේ ිවවඳස ස මුිකන් ම තඳව ේ වමම මෘෙ ්රව ඳරාන්
මගින් විනඳශ වකොට ඇත්ය. මෑත්යක දී තලස් නව
ෙඳසඳ රව සදු කළ ඊශ්රාඳාල ත්රමස්ත්ය ්රව ඳරාන් මගින්
ද ස් ෙණන් අහිිංසක තලස් නුවන් ව ඝඳත්යනා කිරීම
පිළිබඳ ව ඉත්යඳ මෘදු අයුිපන් එා නවත්වන වලස මඳධද
මගින් ඉල්ලඳ සටි ඇවමිපකඳව එම ්රව ඳරාන් මැද්වද්
මිිකාන ෙණනක නුත්යන අවි ඊශ්රාඳාලා ට සතාන්න ට
ද කටයුතු කරන ලදී.
වම් සාල්ල අ ඹු සදුවීම් වනොවේ. ඇවමිපකඳව ්රවමුඛ්
බටහිර රඳජදාන් හි මඳධදා අ තිා ඇත්වත්
යුවදේවන්ට ා. කර්මඳන්ත්ය බැිංකු ඳ ආර්ථික අ තිා
ඇත්වත් ද ඔවුන්ට ා. ඊශ්රාඳාලා විසන් තලස් නව
සදු කරන අති අමඳනුෂික ්රිනාඳවන් සඳධඳරය ා කිරීම
සඳ ඳ වමම ජඳත්යදන්ත්යර යුවදේ මඳධද ිවරතුරු ව
කටයුතු කරමින් සටි . වින්ිරත්යාඳ  හ අන්ත්ය අසරණ
තලස් නුවන් චුිරත්යාඳ කරමින් ඳ අතරඳධකරුවඳ  හ
ඊශ්රාඳාලා වින්ිරත්යාඳ වලස වලොව ට ්රවදර්ශනා කිරීම
ට වමම මඳධද විසන් විවිධ කටයුතු සදු කරති. එහි
්රවතිලලාක් වලස ඉස්ලඳමී ා මුලඳශ්රා විකෘති වකොට
වැරිර අර්ර කරනාන් ලබඳ වදමින් ඉස්ලඳමා ඳ
මුස්ිකම් ජනාඳ ව ත්රමස්ත්යවඳදීන් වලස හුවඳ දක්වන්න ට
කටයුතු කිරීම ඔවුන් වේ ජඳත්යදන්ත්යර නදඳා තත්රමව
අිංක එකට වාොදඳ ඇති වැදෙත් වකොටසකි. එම මඳධද
්රවචඳරවාන් අහුලඳ ෙත් වකොටස් ඉිරිපතත් කරමින් අත
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රට තුළ ද ‘මුස්ිකම් භීතිකඳවක්’ ඇති කිරීම ට නදඳා
තත්රම වඳදී වලස අන්ත්යවඳදී සුු  පිිපසක් ඉිරිපතත් වී සීමම
සැම වේ පිළිකුල ට ලක් විා යුත්ත්යකි.

ඉස්ලඳමා ඳ යුද ෙැටුම් පිළිබඳ
ාරඳර්රා
මු ම්මද් තුමඳණන් ජීවත්  හ කඳල වකවඳනුවේ යුද්ධ
කිහිතාක් සදු විා. එම 13 වසර තුළම වදතඳර්ශවවාන්
ම මරණා ට තත් වී ඇති සම්පුර්ණ සිංඛ්දඳව 1300 ක්
තමණා. කරුණඳකර ත ත්ය සඳ න් සිංඛ්දඳ වල්ඛ්න
වවත්ය අවධඳනා වාොමු කරන්න. 1860 – 65 දක්වඳ
තැවති ඇවමිපකඳනු සවිල් යුද්ධවාන් 628,000 ක්
තළමු වන වල ක යුද්ධවාන් මිිකාන 37 ක් වදවන
වල ක යුද්ධවාන් මිිකාන 72.5 ක් වස විාට්
විප්තවලවවාන් මිිකාන 5 ක් මුස්ිකම් වරුන් ට එවරහි ව
තැවති කුරුස යුද්ධවාන් මිිකාන 9 ක් ඳ වකොිපාන්
යුද්ධවාන් මිිකාන 3 ක් ආදී වශවාන් මිිවස් ඝඳත්යන
සදු වී ඇත්ය. වම් කිසවක් මුස්ිකම් වරුන් වේ ්රිනාඳ
වනොවන අත්යර ඉත්යඳ අකඳරුණික වලස ජඳත්යදන්ත්යර
මඳධද වම් සාලු මිිවස් ඝඳත්යන පිළිබඳ ව මුණිවත්ය
රකි .
අ ත්යව සදු වී ඇත්වත් ඉස්ලඳමීා රඳජදා ට එවරහි ව
තැන නැගි ත්රමස්ත්යවඳදී ්රව ඳරාන් මැ තැවැත් වීම සඳ ඳ
අවම බලා තඳවිච්චි කිරීම . අයුක්තිා අසඳධඳරණා
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ඳ අතරඳධ තුරන් කිරීම සඳ ඳ ද ඉස්ලඳමීා රඳජදාන්
කටයුතු වකොට ඇත්ය. වම්වඳ සාල්ල ඉස්ලඳමීා
රඳජදාන් ට තමණක් ීමමඳ  හ ්රිනාඳවන් වලස හුවඳ
දැක්වීම ට දරන වබොළඳ උත්සඳ ා ත්යරව ව ළඳ
දකින්වනමු. මෑත්යක දී අත මඳත්යෘ භූමිව සදු  හ
වබදුම්වඳදී ෙැටුම ිවරඳකරණා කිරීම සඳ ඳ සදු කරන
ලද වමව යුම් වකවසේ නම් වැරිර යුද වඳදාක් වලස
අර්ර දක්වන්න ට
ැකි දැ
විමසන්න ට
කැමැත්වත්යමු. එිවසඳ ඉිරිප විග්රත ාන් පිළිබඳ ව ඉත්යඳ
මධදස්ර ඳ ාරඳර්රවඳදී චින්ත්යනාකින් යුක්ත්ය ව
විමසුමක වාවදන්න ට අපි සමෙ එක් වන වලස ඉත්යඳ
කඳරුණික ව ආරඳධනඳ කරන්වනමු.

2014-9-28 වැිව ිරන සඟ වකොළඹ
තැවති සමුු වේ දී විකෘති වකොට
ඉිරිපතත් කරන ලද අල් කුර්ආන්
වැකි ඳ නබි වදන් පිළිබඳ ිවවැරිර
ඳ සත්ාා විේර ා
අල් කුර්ආන් වැකිා 2 : 193
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2014/09/28 වැිව ිරන සමුු වේ දී වැරිර තිපවර්ත්යනා
මගින් විකෘති වලස ඉිරිපතත් කළ අල් කුර්ආන් වැකි
ා ත තින් දක්වඳ ඇත්වත්යමු.
“මුස්ිකම් වරුිව, අල්ලඳ ් ස ඉස්ලඳම ා ැර
අවනකුත් සාලු ආෙම් ස ඇදහීම් භූමිවාන් විනඳශ
වකොට අතු ෙඳ දමන තුරු ස එක ම ආෙම ඉස්ලඳම ා
තමණක් වනතුරු ඔවුන් ට විරුද්ධ ව භීෂණා
කලවක ලඳ ල සටන් කරන්න” (අල් කුර්ආන් 2 :
193)
ඉ ත්ය සමුු වේ දී විකෘති වකොට ඉිරිපතත් කරන ලද
එම වැකි ව ිවවැරිර තිපවර්ත්යනා අනුව අර්ර දක්වඳ
ඇති අයුරු ත තින් ඉිරිපතත් වකොට ඇත්වත්යමු.
“(ත්යවදුරටත්) අක්ර්මිකත්යඳව ඇති වනොවී දීන් (ද ම)
අල්ලඳ ්ට ම වනවත්යක් නුඹලඳ ඔවුන් සමෙ යුද විරවු.
නමුත්
ඔවුහු
එ න්
(අක්ර්මිකත්යඳවන්වෙන්)
වැළකුණව ොත්
සතුරුකම
ඔවුන්වෙන්
 හ
අතරඳධකරුවන් වවත්ය
ැර අන් කිසවවකු ට
වනොමැත්ය”. (අල් කුර්ආන් 2 : 193)
ආරම්භව දක්වඳ ඇති විකෘති තිපවර්ත්යනවාන්
ඉිරිපතත් කර ඇති අර්රා ඳ ිවවැරිර තිපවර්ත්යනවාන්
දක්වඳ ඇති අර්රා කරුණඳකර සසඳඳ බලන්න.
වම න් ම ඔවුන් වේ අවප්තවක්ෂඳව කුමක් ද ාන්න
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අවවබ ධ කර ෙනීම ත සු වනු ඇත්යැ
කරන්වනමු.

විශ්වඳස

තැ ැිරික කිරීම
වමම අල් කුර්ආන් වැකිා උපුටඳ දක්වන්නන් එහි
සන්දර්භා සමෙ අර්රා විග්රත කරන්න ට කටයුතු
වනොකරති. එවසේ සන්දර්භා සමෙ අර්රා විග්රත
කරන්වනකු ට වමහි ෙැබ් වී ඇති සත්යදා අවවබ ධ
කර ෙැනීම ිවසැකව ම ත සු වනු ඇත්ය. අල් කුර්ආනා
ැදෑරීවම් දී සන්දර්භව වැදෙත්කම විද ඳ දක්වන
ත සු උදඳ රණාක් අල් කුර්ආනවාන් ම ත තින්
උපුටඳ දක්වඳ ඇත්වත්යමු.
“සලඳත්යා ඉටු කරන්නන් ට විනඳශා අත් වේවඳ”
(අල් කුර්ආන් 107 : 4)
වමම අල් කුර්ආන් වැකි ා තමණක් කිාවඳ වත්රුම්
ෙන්නඳ අවාකු කිස ිරවනක සලඳත්යා එනම් ඉස්ලඳමීා
ඉෙැන්වීම් අනුව වදිවක ව තස් වත්යඳවක් ඉටු කළ යුතු
අිවවඳර්ාා නැමදුම ඉටු වනොකරනු ඇත්ය. වමම වැකි
ා ිවවැරිර ව අවවබ ධ කර ෙැනීම පිණිස එා ට වතර
ඳ තසු වැකිාන් කිාවඳ අවවබ ධ කර ෙැනීම
(සන්දර්භා) අත්යදවශද වව . එිවසඳ වමම වැකිා ට
ආශ්රිනත්ය 5 ඳ 6 වැිව වැකිාන් විමසඳ බලමු.
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“සලඳත්යා ඉටු කරන්නන් ට විනඳශා අත් වේවඳ”
(අල් කුර්ආන් 107 : 4)
“ඔවුහුම ා ඔවුන් වේ සලඳත්යා පිළිබඳ ව
වනොසැලකිිකමත් ව සටින්වන ” (අල් කුර්ආන් 107 :
5).
“ ඔවුහුම ා (ත්යම ්රිනාඳවන් අන්
වතන්වන්වන ” (අල් කුර්ආන් 107 : 6))

අා

ට)

විනඳශා ට වාොමු වන වලස සලඳත්යා ඉටු කරන්නන්
කවරහුද ාත් වනොසැලකිිකමත් ව ඳ අන් අාට
වතන්වීම සඳ ඳ මුණිච්චඳවට සලඳත්යා ඉටු කරන්නන්
බව එම තිපච්වේදව ම 5 ඳ 6 වැිව වැකිාන්වෙන්
ඉත්යඳ තැ ැිරික ව විග්රත වේ. වමම උදඳ රණවාන් අල්
කුර්ආනා අවවබ ධ කර ෙැනීම පිණිස සන්දර්භව
වැදෙත්කම තැ ැිරික වනු ඇත්යැ විශ්වඳස කරන්වනමු.
එවලස ම ඇත්යැම් අල් කුර්ආන් වදන් සඳ ඳ විග්රත එහි
සන්දර්භවාන් බැ ැර අවනකුත් අල් කුර්ආන් වදන් හි
ද අන්ත්යර්ෙත්ය ව ඇත්ය. එව න් අල් කුර්ආනා ිවවැරිර
ව අවවබ ධ කර ෙැනීම පිණිස සම්පුර්ණ කුර්ආනා
පිළිබඳ දැනුමක් තිබීම ඉත්යඳම වැදෙත් සඳධකාක් බව
සඳ න් කළ යුතු ව ඇත්ය. ත්යවත් විවටක අල් කුර්ආන්
වැකි පිළිබඳ විග්රත ාක් නබි වදන් හි අන්ත්යර්ෙත්ය ව ඇති
අවස්රඳ එමට ා. එව න් අල් කුර්ආන් පිළිබඳ
ිවවැරිර අවවබ ධාක් සඳ ඳ නබි වදන් පිළිබඳ දැනුම
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ද වැදෙත් සඳධකාකි. අල් කුර්ආන් වැකි ත ළ කළ
ඓති ඳසක තදනම ඳ ව ේතුව (අස්බඳබ් අල් නුසුල්)
දැන සීමම ද වැදෙත් වේ. අල් කුර්ආනව අරඳබි භඳෂඳ
වාදුම ඉත්යඳම උත්ත්යරීත්යර ත්යත්ත්වාකින් යුක්ත්ය වන
අත්යර එා ට සම කළ ැකි භඳෂඳ වශිකාක් මුු  අරඳබි
සඳහිත්යදව ම වනොමැති බව මුස්ිකම් ඳ මුස්ිකම්
වනොවන අරඳබි භඳෂඳ විශඳරද න් වේ ඒකමතික
අද ස . එම භඳෂඳ දැනුම වනොමැති ව අල් කුර්ආනා
ට අර්ර දැක්වීම් ඉිරිපතත් කිරීම බරතත්යළ අර්ර විකෘති
වීම් වලට ව ේතු විා ැක. එහි වාොදඳ ඇති වඳකදාන්
පිළිබඳ අර්ර රඳශිාක් තිබිා ැකි අත්යර තිපපුර්ණ අල්
කුර්ආන් පිළිබඳ සම්මත්ය නීති රී න් (Sciences of Al
Quraan) වනොදැන අර්ර දැක්වීම අමවන ඥ නුසුදුසු
්රිනාඳවකි. අල් කුර්ආන් අර්ර දැක්වීම පිළිබඳ
විශඳරද න් වේ ඳ අවනකුත් ඉස්ලඳමීා විද්වතුන් වේ
විග්රත ාන් ද ඉත්යඳම වැදෙත් ා. වම් සාලු කරුණු
සැලකිල්ල ට වෙන මුස්ිකම් දරුවන් ට අල් කුර්ආනා
ත සුවවන් වත්රුම් ෙත්ය ැකි තිපිර ඉ ත්ය සඳ න්
සාලු දැනුම ලබඳ දීම ට ‘මද්රසඳ’, ‘අ ිර ාඳ’ ඳ
මුස්ිකම් තල්ික වල තවත්වඳ වෙන ාන ‘මක්ත්යබ්’
නමින්  හ ද ම් තඳසැල් මගින් රජව පුර්ණ අනුමැතිා
ඇති ව දැන ට කටයුතු කර වෙන ානු ලබ . වමම
විග්රත වාන් තසු ඉ ත්ය අල් කුර්ආන් වැකිව
සන්දර්භා තළමු ව විමසඳ බලමු. වදවන තිපච්වේදව
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190 සට 194 වැිව දක්වඳ  හ වැකි ත තින් උපුටඳ දක්වඳ
ඇත්වත්යමු.
“කවවරකු නුඹලඳ සමෙ යුද විරන්වන් ද ඔවුන් සමෙ
අල්ලඳ ් වේ මඳර්ෙවා හි නුඹලඳ යුද විරහු. නමුත්
නුඹලඳ ීමමඳව ඉක්මවඳ වනොාහු. සැබැවින් ම අල්ලඳ ්
ීමමඳව ඉක්මවඳ ාන්නන් ප්රිහා වනොකර ”. (අල්
කුර්ආන් 2 : 190)
“නුඹලඳ ඔවුන් දුටු ත්යැන ඔවුන් ව ඝඳත්යනා කරහු.
ඔවුන් නුඹලඳ ව පිටුව ල් කළ ස්රඳනවාන් නුඹලඳ ද
ඔවුන් ව පිටුව ල් කරහු. ඝඳත්යනා ට ව ඳ අක්ර්මිකත්යඳ
ව (කල කම්) දරුණු ා. (වකවසේ නමුත්) මස්ජිදුල්
රඳම් (මක්කඳවේ ඇති මස්ජිදා) අබිාස ඔවුන් නුඹලඳ
සමෙ එහි යුද විරනඳ වත්යක් නුඹලඳ ඔවුන් සමෙ යුද
වනොවිරහු. ඔවුන් නුඹලඳ සමෙ යුද විරන්වන් නම්
නුඹලඳ ද ඔවුන් ව ඝඳත්යනා කරහු. එවැන්නකි
්රවතික්වෂේතක න් වේ ්රවතිවිතඳකා වන්වන්” (අල්
කුර්ආන් 2 : 191)
“ඔවුන් වැළවකන්වන් නම් සැබැවින් ම අල්ලඳ ් අති
ක්ෂ්මඳශීීා. තරම කරුණඳභඳිපත්යා”. (අල් කුර්ආන් 2
: 192)
“(ත්යවදුරටත්) අක්ර්මිකත්යඳ ව (කල කම්) ඇති වනොවී
දීන් (ද ම) අල්ලඳ ්ට ම වන වත්යක් නුඹලඳ ඔවුන්
සමෙ
යුද
විරහු.
නමුත්
ඔවුන්
එ න්
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(අක්ර්මිකත්යඳවන්වෙන්) වැළකුණව ොත් සතුරුකම
ඔවුන්වෙන්  හ අතරඳධකරුවන් වවත්ය ැර අන්
කිසවවකු ට වනොමැත්ය”. (අල් කුර්ආන් 2 : 193)
“ශුද්ධ  හ මඳසා (තුළ යුද්ධා ට ආ විට ඒ) වවනුවවන්
ශුද්ධ  හ මඳසා (තුළ යුද කිරීම අනුමත්ය) වේ. තඳිපශුද්ධ
දෑ වවනුවවන් (එා උල්ලිංඝනා කළ විට) සම
්රවතිවිතඳක ඇත්ය. නුඹලඳ ට එවරහි ව කවවරකු ීමමඳව
ඉක්මවඳ ාන්වන් ද නුඹලඳ ට එවරහි ව ඔවුහු ීමමඳව
ඉක්ම  හවඳක් වමන් නුඹලඳ ද ඔවුන් ට එවරහි ව ීමමඳව
ඉක්මවඳ ාහු. ත්යව ද නුඹලඳ අල්ලඳ ් ට බිා භක්තිමත්
වහු. ත්යව ද සැබැවින් ම අල්ලඳ ් බිා භක්තික න්
සමෙ ාැ දැන ෙිවවු”. (අල් කුර්ආන් 2 : 194)
තළමුව 2 : 190 වැකිවාන් දක්වඳ ඇති වශ්රාේෂ්ඨ
ඉෙැන්වීම් විමසඳ බලමු. වමහි ඉත්යඳම තැ ැිරික මෙ
වතන්වීම් වදකක් ලබඳ දී ඇත්ය. එනම්:
1. ත්යමන් සමෙ සටන් විරන්නන් සමෙ තමණක් සටන්
වැදීම ඳ
2. එවසේ සටන් වැදීවම් දී ීමමඳව ඉක්මවඳ කටයුතු
වනොකිරීම ට වෙ බලඳ ෙැනීම
වමම ඉෙැන්වීම් සමෙ කිසවවකු ට කිසම ආකඳරාක
ෙැටලුවක් තිබිා
ැක්වක්දැ
විමසන්න ට
කැමැත්වත්යමු. වමම සිංකල්තා ඉස්ලඳමීා ඉෙැන්වීම්
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හි ‘සුරක්ෂඳවරණ ජි ඳදා’ වලස ැඳින් වේ. 191 වැිව
වැකිා විමසඳ බැිකා යුත්වත් 190 වැිව වැකිව
ඉෙැන්වීම් තදනම් කර වෙන ා.
2 : 191 වැකිා මගින් වලොව සාලු මුස්ිකම්
වනොවන්නන් ව ඝඳත්යනා කිරීම ට වතොදු අනුමැතිාක් දී
ඇති බව හුවඳ දක්වන්න ට වබොව
ඉස්ලඳම්
විවර ධීන් අසඳර්රක උත්සඳ ාක වාවදමින් සටිති.
වමම වැකිාන්හි ම යුද විරන්න ට අවසරා දී ඇත්වත්
ිවශ්චිත්ය පිිපසක් සමෙ ා. එනම් බලවත් භීෂණාක් මුදඳ
ැර ත්යමන් ව මක්කඳ ් නෙරවාන් පිටුව ල් වකොට
ත්යමන් වේ සාලු වස්තුන් ඳ වද්වතොළ වකොල්ල කඳ
ෙත් අතරඳධකඳර පිිපස ට එවරහිව ා. මක්කඳවේ ඇති
මස්ජිදා අසල පුණද භුමි ීමමඳවේ කිසවවකු යුද
කටයුතු වනොකරන නමුත් එම ්රවවද්ශව දී සතුරන්
ත ර දුනව ොත් ්රවති ්රව ඳර දීවම් අනුමැතිා ඳ ඔවුන්
ීමමඳව ඉක්මවඳ කටයුතු කරන්වන් නම් තමණක් එවසේ
කිරීම ට අනුමැතිා ද වමමගින් ලබඳ දී ඇත්ය. අවුරුදු 13
ක් තිස්වසේ ඉස්ලඳම් විවර ධීන් වේ අවන්ක විධ
භීෂණාන් ඉවසඳ දරඳ සටි මුස්ිකම් වරුන් ට ඔවුන් වේ
අතරඳධ වල ට එවරහිව ්රවති ්රව ඳර එල්ල කිරීම ට
අනුමැතිා වදමින් ත ළ  හ තළමු අල් කුර්ආන්
වැකිා වමා.
වද්ව ස්රඳන, පුනද භුමි, වි ඳර ස්රඳන ඳ අවනකුත්
නැමදුම් ස්රඳනාන් ට ත ර දී විනඳශ කිරීම ට ාවමක්
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කටයුතු කර නම් එවන් ිවහීන ිවන්ිරත්ය ්රිනාඳවන්
සැම වේ පිළිකුල ට ලක් විා යුතු බව අමුතුවවන්
සඳ න් කිරීම අවශද වනොවේ. වබෞද්ධ න් වේ මුදුන්
මල්ක වලස සැලවකන ශ්රීව ම ඳ වබ ධීන් ව න්වසේ ට
ඳ දළදඳ මඳිකෙඳව ට ත ර දුන් විට අත සැවවොම අත්
විඳි අත්දැීයම් අතවේ මත්යකවාන් ත්යවම මැීය වෙොස්
නැත්ය. එව න් වල වැස ඉස්ලඳමික න් වේ අති
වතෞරඳණික ඳ අති උත්ත්යරීත්යර මස්ජිදා වලස
සැලවකන මක්කඳවේ ්රවධඳන තල්ිකා අවට කල කම්
කරමින් ඉස්ලඳමික න් ඝඳත්යනා වකොට ඉස්ලඳමා
මුිකනුපුටඳ දැමීම ට කටයුතු කරන්නඳ  හ පිිපස සමෙ
අත ්රිනාඳ කළ යුත්වත් වකවලස ද ාන්න පිළිබඳ ව
කරුණඳකර වමොව ොත්යක් සත්යඳ බලන්න. නමුත් 2 :
192 වැකි වැකිවාන් ත්යවත් වශ්රාේෂ්ඨ ඉෙැන්වීමක්
ඉිරිපතත් වකොට ඇත්ය. ඔවුන් වැළවකන්වන් නම්
මුස්ිකම් වරුන් ද වැළීය කටයුතු කළ යුතු බව වම න්
ඉෙැන් වේ. යුද ත්යත්ත්වාක් තුළ වමා ට ව ඳ උතුම්
මඳනුෂීා පිළිවවත්යක් ඇත්නම් කරුණඳකර ඉිරිපතත්
කරන්න.
2 : 193 වැකිවාන් ‘ද ම අල්ලඳ ්ට ම වන වත්යක්’
ානුවවන් අද ස් වන්වන් ද වම් වශ්රාේෂ්ඨත්වා
සුරක්ෂිත්ය වන වත්යක් ාන්න ා. 2 : 194 වන වැකිවාන්
සටන් බිවම් කළ ැකි ත්යවත් ඉත්යඳ උසස් ඉෙැන්වීමක්
ඉිරිපතත් වකොට ඇත්ය. එනම් සතුරඳ ීමමඳව ඉක්ම වන
්රවමඳණා ඉක්ම වඳ ඔබ ීමමඳව ඉක් ම වනොවිා යුතු
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ාන්න ා. වමහි සැබෑ අර්රා අවවබ ධ කර ෙත් විට
ඉස්ලඳම් භීතිකඳවේ කර්ත්යෘ වරුන් මවඳ තෑම ට වවර
දරන ත්යත්ත්වා ස මුිකන් ම තදනම් විරහිත්ය සම්පුර්ණ
අසත්යදාක් බව තැ ැිරික ව ම ඔප්තවපු වන කරුණකි.
ත්යම නදඳා තත්රමා ට අනුූලල වන තිපිර විංචිවක වලස
ආෙමික මුලඳශ්රා විකෘති වකොට හුවඳ දැක්වීම ආෙමික
නඳාකවාකුවෙන් වකවසේ වවත්යත් සඳමඳනද
ගිහිවාකුවෙන් වත් සදු වනොවිා යුත්ත්යක් බව ඕනෑ ම
සදඳචඳර සම්තන්න වකවනකු විසන් පිළි ෙන්නඳ ඳ
අනුමත්ය කරන්නඳ  හ සත්යදාක් වනොවේ ද?

අල් කුර්ආන් වැකිා 2 : 216
2014/09/28 වැිව ිරන සඟ සමුු වේ දී වැරිර
තිපවර්ත්යනා මගින් විකෘති වලස ඉිරිපතත් කළ අල්
කුර්ආන් වැකිා ත තින් දක්වඳ ඇත්වත්යමු.
“ජි ඳදා ානු අල්ලඳ ් වේ අරමුණු ඉෂ්ට කිරීම සඳ ඳ
මුස්ිකම් වනොවන ජන සූල ාඳ ට විරුද්ධ ව කරන්නඳ  හ
ශුද්ධ  හ සටන . එා සාලුම මුස්ිකම් වරුන් ට
අිවවඳර්ාා වදාක් වලස ිවාම වකොට ඇත්ය. එා ට
ඔබ අකමැති වුව ද එා ඔබ ට අිවවඳර්ා වකොට ඇත්ය”.
(අල් කුර්ආන් 2 : 216)
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ඉ ත්ය සමුු වේ දී විකෘති වකොට ඉිරිපතත් කරන ලද
එම වැකිව
ිවවැරිර තිපවර්ත්යනා ත තින් දක්වඳ
ඇත්වත්යමු.
“අල්ලඳ ් වේ මඳර්ෙවා හි සටන් කිරීම නුඹලඳ ට
පිළිකුල් වුව ද එා නුඹලඳ ට අිවවඳර්ාා කරනු ලැබ
ඇත්ය. නුඹලඳ ාම් වදාක් පිළිකුල් කළ ද එා නුඹලඳ ට
ා තත් විා ැක. නුඹලඳ ාම් වදාක් ප්රිහා කළ ද එා
නුඹලඳ ට ඳිවදඳාක විා ැක. අල්ලඳ ් (ඒ බව)
මැනවින් දන්වන් ා. ත්යවද නුඹලඳ වනොදන්වනහු ා”.
(අල් කුර්ආන් 2 : 216)
වමහි ද ඔවුන් වේ විකෘති තිපවර්ත්යනා ඳ අතවේ
ිවවැරිර තිපවර්ත්යනා සසඳඳ බලන වලස කඳරුණික ව
ඉල්ලඳ සටින්න ට කැමැත්වත්යමු.

තැ ැිරික කිරීම
වබොදු සමුු වේ දී ඉ ත්ය වැකි ව ිවවැරිර වලස
සඳ න් ‘සටන් කිරීම’ ාන වචනා වවනුව ට
‘ජි ඳදා’ ානුවවන් වැරිර තිපවර්ත්යනාක් ඉිරිපතත්
කිරීම ඔවුන් වේ වනොදැනුවත්කවම් ත්යවත්
ලක්ෂණාක් වලස අපි දකින්වනමු. අතරඳධා ට ඳ
අවනීතිා ට එවරහි ව යුක්තිා සඳධඳරණා ඳ සත්යදා
වවනුවන් සටන් කිරීම ත්යරම් වශ්රාේෂ්ඨ ්රිනාඳවක් ත්යවත්
ඇති දැ අසන්න ට කැමැත්වත්යමු. සාලු අතරඳධ ත්යම
දෑස් අබිාස සදු වවමින් තිබිා දී ිව ඬ ිවරීක්ෂකවාකු
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වලස ැසවරන්න ට කිසදු සදඳචඳර සම්තන්න
මිිවවසකු ට ැකිාඳවක් වනොමැති බව අපි ඉත්යඳ
ව ොඳින් දන්වනමු. ත ත්ය අල් කුර්ආන් වැකිවාන්
විස්ත්යර වන අයුරු උතකඳරා ඳ මැිර ත්වීම අවශද ව
ඇති ජනාඳ වේ අති අනුවේදනී ා ත්යත්ත්වා පිළිබඳ ව
ත්යැීයමකින් වත්යොර ව අතට ්රිනාඳ කිරීම ට ැකිාඳවක්
තිවබ් ද කිාඳ අසන්න ට කැමැත්වත්යමු.
“අතවේ තරමඳධිතතිාඳණිව, අතරඳධ කරමින් සටින්නඳ
 හ වැසාන්වෙන් යුත් වමම නෙරවාන් අත ව ඉවත්
කරනු මැනව! ඔබවෙන්  හ ආරක්ෂකවාකු අත
වවනුවවන් තත් කරනු මැනව! ත්යව ද, ඔබවෙන්  හ
උදවු කරුවවකු අත වවනුවවන් තත් කරනු මැනවැ!’
ආාඳචනඳ කර සටින පුරුෂ න් ස්ත්රීනන් ඳ ළමුන්
අතුිපන් දුබල න් වවනුවවන් අල්ලඳ ් වේ මඳර්ෙවා
හි සටන් වනොවැද (ිව ඬ ව) සටින්න ට නුඹලඳ ට
කුමක් සදු වුව ද?” (අල් කුර්ආන් 4:75)
අල්ලඳ ් වේ මඳර්ෙවා හි සටන් වැදීම අතරඳධා ට
ලක්  හවන් වේ විමුක්තිා උවදසඳත් සමඳජ සඳධඳරණා
ඳ යුක්තිා උවදසඳත් කරන්නක් බව අල් කුර්ආන්
වැකිා අතට තැ ැිරික කර වද . වමම මඳර්ෙවා හි
සටන් වැද සමඳජ සඳධඳරණත්වා ඳ යුක්තිා ස්රඳපිත්ය
කරන්න ට කටයුතු වනොකරන්නන් ආත්මඳර්රකඳමී
වලස වමම සටන් අප්රිහා කරමින් එ න් ඉවත් වී
සටින්න ට කටයුතු කරන්න ට වවර දැරීම පිළිබඳවත්
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වමම වැකි වදවකහි ම සඳ න් වේ. එවලස සැවවොම
ආත්මඳර්රකඳමී ව කටයුතු කළව ොත් රජාන්වන්
අයුක්තිා අවනීතිා අසඳධඳරණා ඳ අතරඳධා බව
අමුතුවවන් තැවසා යුතු වනොවේ. එව න් ිවවැරිර
අවවබ ධාකින් වත්යොර ව අල් කුර්ආන් වැකි වල ට
අර්ර දැක්වීම කිසවසේත් ම සුදුසු ්රිනාඳවක් වනොවන බව
වම න් තැ ැිරික ව ඇත්යැ විශ්වඳස කරන්වනමු.
වමහි විරුද්ධත්යඳව මතු වී ඇත්වත් සටන් කිරීම
අිවවඳර්ාා කිරීම පිළිබඳවා. වත්මන් වල කව
සටන් කිරීම වනොව ොත් මුදඳ වසේවා අිවවඳර්ාා කර
ඇති රටවල් කුමක් ද ාන්න තළමු ව විමසඳ බලමු.

යුද වසේවා අිවවඳර්ා රඳජදාන්.
ආර්වම්ිවාඳව,
ඔස්ට්රිිාඳව,
වබලරුසාඳව,
අසර්බ ජඳනා, බර්ූල ඳව, බ්රනීමලා, මිාන්මඳරා,
ස ්රවසා, ව න්මඳර්කා, ඊජිප්තවතුව, ෆින්ලන්ත්යා,
ග්රී්සා, ඉරඳනා, ඊශ්රාඳාලා, උතුරු වකොිපාඳව, දකුණු
වකොිපාඳව, වමක්සවක ව, වනොර්වේ, රුසාඳව,
සිංෙප්තවපුරුව,
ස්විට්සර්ලන්ත්යා,
ත්යඳ වඳනා,
ත්යඳ ලන්ත්යා, තුර්කිා, යුක්වර්නා ස එක්සත් අරඳබි
එමීර් රඳජදා යුද වසේවා අිවවඳර්ාා වකොට ඇති
රටවල් ා. වනදර්ලන්ත්යා, නවීමලන්ත්යා, බ්රි ත්යඳනදා,
ඇවමිපකඳ එක්සත් ජනතදා, ස්වී නා, වත ලන්ත්යා,
තෘතුෙඳලා, වරොවම්ිවාඳව ස වප්තවරු රඳජදවා හි
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කඩින් ක යුද වසේවා අිවවඳර්ාා වකොට තිබුණි.
අවමිපකඳ එක්සත් ජනතදා විසන් විාට්නඳමව යුද
වමව යුම් කරන අවධිව වල ක වබොක්සන් ශූර
වමො මඩ් අික අිවවඳර්ාා යුද වසේවා ට බැවඳන්න ට
්රවතික්වෂේත කිරීම ව ේතුවවන් ඇවමිපකඳවේ සර ෙත්ය
වන්න ට වීම අත ඉත්යඳම ව ොඳින් දන්නඳ සදුවීමකි.
වම් අනුව අල් කුර්ආනව වදවන තිපච්වේදව 216
වැිව වැකිවාන් දක්වන මත්යා වර්ත්යමඳන වල කව
රටවල් වබොව මාක ම ්රිනාඳත්මක වන
සිංකල්තාකි. සටන් කිරීම අිවවඳර්ාා කිරීම පිළිබඳ ව
අල් කුර්ආනා ට වච දනඳ නෙන්නන් අිවවඳර්ාවාන්
ම ඉ ත්ය රඳජදාන් හි ්රිනාඳත්මක වමම නීතිාට ද
විරුද්ධත්යඳවක් ඉිරිපතත් කළ යුතු වනොවේ ද? ඉ ත්ය
රටවල් අත්යර ට මිාන්මඳරා (බුරුමා) ඳ ත්යඳ ලන්ත්යා
වැිව වබෞද්ධ රටවල් ද ඇතුළත් වී තිබීම කිසවවකු
වේ අවධඳනා ට වාොමු වනොවීම සැබැවින් ම විමතිා
ට ලක් වන්නකි. අත මඳත්යෘ භූමිව දශක තුනක්
තිස්වසේ තැවති වබදුම්වඳදී ෙැටුම් උත්සන්න  හ
අවස්රඳවක
මුදඳ වසේවා අිවවඳර්ාා කිරීවම්
වා ජනඳ විටින් විට අත රවට් ද මතු  හ බව අතට
අමත්යක වී ාෑම කනෙඳටුව ට කරුණකි.
වම් පිළිබඳ ව ඇති මත්යාක් ත තින් උපුටඳ දක්වඳ
ඇත්වත්යමු.
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“අිවවඳර්ා යුද වසේවා (Conscription) වලොව
වබොව
රටවල් වල තිවබන වදාක්. සාලුම
පුද්ෙල න් ාම් වාසක ට තත්  හ තසු අිවවඳර්ාවාන්
ම රවට් මුදඳව ට වතොිකසා ට ව වවනත් රජා
මගින් ්රිනාඳත්මක වන තැරඳමිිකටිප ආාත්යනාක ාම්
කඳලාක් වසේවා කිරීම එ න් ැඳින් වේ. ලිංකඳවේ
අ ත්යව තිබුවණත් එවැිව වසේවාක්. රවට් සාලුම
පුරවැසාන් රට ට වසේවා කිරීමත් යුද්ධ කඳලාක
සාලු වදනඳ එක් වී සටන් කිරීමත් ආරම්භව සට ම
තැවතුණඳ. ිවත්යද ා යුද වසේවාක් තැවතිව වබොව
කලක ට තසුව . වල කව බලවත් ජඳ න් ට වමරට
ාටත් කර ෙැනීම ට අත සු වුව වම් ව ේතුවවන්.”
((මුලඳශ්රාා: http://king-pandukabaya.blogspot.com
/2010/11/ conscription.html)
අල්ලඳ ් වේ මඳර්ෙවා හි සටන් කිරීම අිවවඳර්ාා
වකොට ඇත්වත් ඇවමිපකඳව විසන් විාට්නඳමව සදු
කළ ආකඳරව ආක්ර්මණික ්රිනාඳවන් සඳ ඳ වනොවන
බව අල් කුර්ආනා තැ ැිරික කර . ත්යව ද සාලු
අතරඳධ ත්යම දෑස් අබිාස සදු වවමින් තිබිා දී ිව ඬ
ිවරීක්ෂකවාකු වලස ැසවරන්න ට කිසම සදඳචඳර
සම්තන්න මිිවවසකු ට ැකිාඳවක් වනොමැති බව අපි
ඉත්යඳ ව ොඳින් දන්වනමු.
ඉ ත්ය සමුු වේ දී වමම අල් කුර්ආන් වැකිා විකෘති
වකොට මුස්ිකම් පිළිකුලක් වෙො නෙන්න ට වවර
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දරමින් සටින්නඳ  හ පිිපස පිළිබඳ ව සදඳචඳර
සම්තන්න මුස්ිකම් ඳ මුස්ිකම් වනොවන ජනාඳ
ස තික වශවාන් ම ත්යමන් වේ අ්රවසඳදා දන්වඳ
සටිනු ඇත්යැ විශ්වඳස කරන්වනමු.

අල් කුර්ආන් වැකිා 5 : 33
2014/09/28 වැිව ිරන සඟ සමුු වේ දී වැරිර
තිපවර්ත්යනා මගින් විකෘති වලස ඉිරිපතත් කළ අල්
කුර්ආන් වැකිා ත තින් දක්වඳ ඇත්වත්යමු.
“අල්ලඳ ් ස ඔහු වේ ිවවා ජිත්යාඳට එවරහි වීම
ස අල්ලඳ ් ස ඉස්ලඳමා ැර වවනත් වදවිවාක්
ව ආෙමක් ඇදහීම ාන තඳත කර්මා ට ිවාම
වකොට ඇති වන්ිරා වන්වන් ඔවුන් ව මරඳ දැමීම
ව කුරුසව ත්යබඳ ඇණ ෙැීමම ව ඔවුන් වේ
එක් තැත්ත්යක අත්යකුත් ඊට විරුද්ධ තැත්වත්යන්
කකුලකුත් කතඳ දැමීම ව භූමිවාන් එළවඳ
දැමීම . වමම දඬුවම් තුිකන් මුස්ිකම් ආෙම ැර
වවනත් ආෙම් අද න්නන් ව වමවලොව දී අවඥඳව ට
තත් කළ යුතුා”. (අල් කුර්ආන් 5 : 33)
ඉ ත්ය සමුු වේ දී විකෘති වකොට ඉිරිපතත් කරන ලද
එම වැකිව ිවවැරිර තිපවර්ත්යනා අනුව අර්ර දක්වඳ
ඇති අයුරු ත තින් දක්වඳ ඇත්වත්යමු.
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“අල්ලඳ ් ඳ ඔහු වේ රසුල්වරාඳ සමෙ සටන්
විරන්නන් ඳ මිහිත්යලවා හි කල කම් කිරීම ට වවර
දරන්නන් වේ ්රවතිවිතඳකා වන්වන් ඝඳත්යනා කරනු
ලැබීම ව කුරුසව (ත්යබඳ ඇණ) ෙසනු ලැබීම
ව ඔවුන් වේ දෑත් ස තඳද එකිවනක ට විරුද්ධ
තැති විකන් කතඳ දැමීම ව (ඔවුන් ජීවත්  හ)
වද්ශවාන් පිටුව ල් කරනු ලැබීම ා. වමා ඔවුන්ට
වමවලොවව හි  හ අවමඳනා . ත්යව ද මතු වලොවවහි
ඔවුන් ට ම ත්  හ දඬුවම් ඇත්ය”. (අල් කුර්ආන් 5 :
33)
වමහි ද අත ඔබවෙන් ඉත්යඳ කඳරුණික ව ඉල්ලඳ
සටින්වන් විකෘති තිපවර්ත්යනා ඳ ිවවැරිර
තිපවර්ත්යනා සසඳඳ බලන වලස ා. සමුු වේ
කථිකාඳ වේ වවරා ඳ වක්ර් ධා මුසු  හ ඉස්ලඳම්
විවර ධා වම න් තැ ැිරික ව දැක ෙත්ය ැකිා.

තැ ැිරික කිරීම
ඉස්ලඳමා පිළිබඳ ිවස අවවබ ධාකින් වත්යොර ව වමම
අල් කුර්ආන් වැකිා ද ජි ඳදා ට සම්බන්ධ වැකිාක්
වලස සත්යඳ විකෘති මත්ය ඉිරිපතත් කිරීම ට ඔවුන් වතළඹී
ඇති බව වතවනන්න ට ඇත්ය. වමා සැබවින් ම
ඉස්ලඳමීා රඳජද තඳලනා තුළ ්රිනාඳත්මක අධිකරණ
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්රිනාඳවිකා ට අදඳළ වැකිාකි. වමා ඉ තින් විස්ත්යර
කළ කිසදු ජි ඳද් ්රවවදදාක ට අදඳළ වනොවුවක් බව
තැ ැිරිකව ම වතවනන්න ට තිවබන්නකි.
වමම වැකිව සඳ න් දඬුවම ෙැන අද ස් දැක්වීම ට
වතර එා ට තදනම්  හ වච දනඳ පිළිබඳ ව විමීමම
ව ඳත් උචිත්ය ාැ සත්යන්වනමු. “අල්ලඳ ් ඳ ඔහු වේ
රසුල් වරාඳ සමෙ සටන් විරන්නන් ඳ මිහිත්යලවා හි
කල කම් කිරීම ට වවර දරන්නන්” ාන්න ට ත ත්ය
සඳ න් විග්රත ාන් ඉිරිපතත් වකොට ඇත්ය.
“අල්ලඳ ් ඳ ඔහු වේ රසුල් වරාඳ සමෙ සටන්
විරන්නන්” ාන්වන හි අද ස නම් ජනත්යඳව ඉත්යඳ අීමරු
ත්යත්ත්වාක ට තත් කරවමින් සන්නද්ධ මිංතැ ැරීම
‘සත්යදා’ට එවරහි වීම ඳ කැරික ෙැීමම ාන්න ා. වම්
සාල්ල ත්රමස්ත්යවඳදී ්රිනාඳවන් බව එදත් අදත් අත
සැවවොම දැන සටි සත්යදාකි. වම න් සදු වන්වන්
ජනාඳ ට සඳමවාන් ඳ සැනීමවමන් ජීවත් වීමට ඇති
සමඳජ තිපසරා විනඳශ කිරීම ා. පිළිෙත් රජාකට
එවරහි වීම නීති විවර ධී ව අවි දැරීම රඳජද වර හී
්රිනාඳවකි. එවැන්නකට විරුද්ධ ව දණ්
නීති
සිංග්රත ව සඳ න් නීති උතිපම වශවාන් ්රිනාඳත්මක
කිරීම රජාක් සති වෙීයමකි. එවැිව රඳජද විවර ධීන්
ට දැඩි දඬුවම් තැනවීම රඳජ්ාාන් අත්යර ඇති කර
ෙන්නඳ ‘විශ්ව ්රවකඳශන’ වල තවඳ සඳ න් වෙන්ති වී
මඳරා.
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“මිහිත්යලව කල කම් කිරීම ට වවර දරන්නන්”
ාන්න ත්රමස්ත්යවඳදී ්රිනාඳවන් හි ිවාැවළන්නන් වමන් ම
නුත්යන භඳෂඳ වාදුම අනුව තඳත්යඳල ්රිනාඳකඳරකම්
කරන්නන් ඳ සන්නද්ධ මිං ත රන්නන් බව වම න්
අද ස් වේ.
වමවැිව අතරඳධ කරුවන්වෙන් වසොරකම් ත ර දීම්
ඳ ඝඳත්යන ානඳදී අනර්රාන් සදු විා ැකිා. අල්
කුර්ආන් වැකිා දඬුවම සඳ න් කරන්න ට වතර
වච දනඳ ඉිරිපතත් වකොට තිබීම ව ේතුවවන් අර්රා
අවවබ ධ කර ෙැනීම ත සු වී ඇත්ය. දඬුවම් විකල්ත
ත්යරක් ඉිරිපතත් වකොට ඇති අත්යර අතරඳධ කරු සදු
කරනු ලබන අතරඳධව බරතත්යළකම අනුව දඬුවම
න්දු කරනු ලැවබ්. වමම වැකිව සන්දර්භා ිවවැරිර
ව අවවබ ධ කර ෙත් විට ඉස්ලඳමීා නීතිව ඇති
මඳනවවඳිරත්වා ස තික වශවාන් ම අවවබ ධ කර
ෙත්ය ැකි වනු ඇත්යැ විශ්වඳස කරන්වනමු. තළමු ව
ඉ ත්ය උපුටඳ දක්වන ලද අල් කුර්ආන් වැකිා ට වතර
ඇති වැකිා විමසඳ බලමු.
“ාවමක් ත්යව අවාකු ව ඝඳත්යනා කිරීම ට ව
මිහිත්යලා මත්ය දුෂ්ටකම් තැතිර වීමට දඬුවම් වශවාන්
ැර මිිවවසක් ව (ිවකරුවණ්) මරඳ දැමීම මුු  ම ත්
මිිවස් වර්ොඳ ම මරඳ දැමීම ට සමඳන වන්වන් ා.
එවලස ාවමක් මිිවස් ජීවිත්යාක් වබ්රඳ ෙනී ද ඔහු
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මිිවස් වර්ොඳ ම වබ්රඳ ෙත්ත්යඳ
කුර්ආන් 5 : 32)

ඳ සමඳන ා” (අල්

මිිවස් ඝඳත්යන වැිව සඳතරඳධී ්රිනාඳවන් ඳ දඬුවම් 5 : 33
වැකිව සඳ න් කරන්න ට වතර මිිවස් ඝඳත්යන සදු
කළ ැකි ීමමඳ මඳ ම් 5 : 32 වැකිවාන් විග්රත වකොට
ඇත්ය. මිනී මැරීවම් ඳ මිහිත්යලා මත්ය දුෂ්ටකම් තැතිර
වීම (ත්රමස්ත්යවඳදී, තඳත්යඳල ්රිනාඳකඳරකම් ඳ සන්නද්ධ
මිංතැ ැරීම්) වැිව ්රිනාඳවන් ට ිවස අධිකරණමා
තරීක්ෂණාකින් තසු ව ලබඳ වදන්නඳ  හ න්දුවක් මත්ය
මරණ දඬුවම ලබඳ ිරා ැකි බව වම න් තැ ැිරික වේ.
මිිවස් ජීවිත්යාක් ිවකරුවණ් මරඳ දැමීම මුු  ම ත්
මිිවස් තරපුර ම මරඳ දැමීම ට සමඳන බවත් එවලස ම
මිිවස් ජීවිත්යාක් වබ්රඳ ෙැනීම මුු  ම ත් මිිවස් තරපුර
ම වබ්රඳ ෙත්ත්යඳ ඳ සමඳන බවත් වමමගින් ඉස්ලඳමා
උෙන්ව . 5: 33 ට තසුව ඇති අල් කුර්ආන් වැකිා ද
විමසඳ බලමු.
“ ඔවුන් වකවරහි නුඹලඳ බලා වාදවීම ට වතර
තශ්චඳත්ත්යඳතව ිවාැු ණු අා ැර”. (අල් කුර්ආන් 5
: 34)
5 : 33 හි සඳ න් සඳතරඳධී ්රිනාඳවන් හි ිවාැු නු
අතරඳධකරුවන් ට ත්යමන් ව ්රවතිවශ ධනා කර වෙන
පුනරුත්රඳතනා වී නැවත්ය වරක් ා මිිවවසකු වලස
ජීවත් වීවම් අ තිා ද වමමගින් ස තික වකොට ඇත්ය. 5
: 34 හි සඳ න් තිපිර ත්යමඳ විසන් කරන ලද සඳතරඳධී
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්රිනාඳ පිළි වෙන ඒවඳ පිළිබඳ ව තශ්චඳත්ත්යඳතා ට තත් වී
නැවත්ය වරක් එවැිව ත්යත්ත්වාක ට තත් වනොවී ා
මිිවවසකු වලස ජීවත් වීමට අධිෂ්ඨඳනශීී ව කටයුතු
කරන්න ට එකඟ වන්නන් ට 5 : 33 හි සඳ න් දඬුවම්
අදඳළ වනොවේ. වමා ට ව ඳ යුක්තිා සඳධඳරණා මත්ය
තදනම්  හ ත්යවත් පිළිවවත්යක් ව විකල්තාක් ඇත්නම්
කරුණඳකර ඉිරිපතත් කරන්න.
වමවලස ආෙමික මුලඳශ්රාාන් විකෘති කරමින් ද ම්
අවමඳනා ට ලක් කිරීම ට කටයුතු කරන්නන් ව
පිළිකුවලන් ්රවතික්වෂේත කරන්වනමු. වමවන් ත ත්
ැසරීම් රටඳව සැබැවින් ම ම්වල්ච්ඡත්වව
සලකුණක් ැර අන් කිසවක් වනොවේ.
ඉස්ලඳමව අග්රතෙණද විද්වවත්යකු  හ ඉමඳම් මඳිකක්
තුමඳවෙන් (්රින. ව. 711 – 795) කුරුසව ෙැීමම
පිළිබඳ ව විමසන ලදු ව සන්නද්ධ මිං තැ ැරීම සඳ ඳ
කුරුසව ෙැීමම දඬුවමක් වලසන් ිවාමිත්ය කළ එක්
අවස්රඳවක්වත් එතුමඳ විසන් අසඳ වනොමැති බව ා
(අල් මුදේවන ් 15 වන වවු ම, 99 වැිව පිටුව).
ඉමඳම් මඳිකක් තුමඳ වේ වමම ්රවකඳශනා තදනම් කර
වෙන ආචඳර්ා මු ම්මද් එස්. අල් අවඳ ත්යම ආචඳර්ා
උතඳධිා සඳ ඳ සකස් කළ තර්ව ෂණඳත්මක
ිවබන්ධා  හ ‘ඉස්ලඳමීා නීතිව දඬුවම්’ හි (Punishment in Islamic Law – 29 වැිව පිටුව) දඬුවවම් දැඩි
භඳවා ව ේතුවවන් අතරඳධා වවත්ය නැඹුරු වන්නන්
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වළක්වඳ ෙැනීම එක් ්රවධඳන අරමුණක් බව ා. වත්මන්
වල කව තවතින අතරඳධ නීතිා ඳ ඉස්ලඳමීා
අතරඳධ නීතිා අත්යර  හ ්රවධඳන වබදුම් වර්ඛ්ඳවන්වෙන්
එකක් වන්වන් වත්මන් අතරඳධ නීතිා මිිවසඳට
අතරඳධ කිරීම ට සාලු මිංවතත් විවර කර දී අතරඳධ
කරු වලස ිංවඩු ෙසඳ නීතිා ්රිනාඳත්මක කිරීම ව
නීතිාක් වනොමැති විවටක නව නීති සම්තඳදනා කර
දඬුවම් ලබඳ දීමා. නමුත් ඉස්ලඳම් අතරඳධ නීතිා
්රිනාඳත්මක කිරීමට වතර මිිවසඳ අතරඳධ කිරීම ට ව තු
ේ
කඳරක වන සඳධක ස තිපසරා තුරන් කර දැ ැමි  හත්
සර්ව සඳධඳරනත්ව ා රජාන සමඳජ ක්ර්මාක් බිහි කළ
තසු අතරඳධ නීතිා ්රිනාඳත්මක කරන අත්යර ම මිිවසඳට
පුර්ව දැනුම් දීමක් වලස අතරඳධාක ට ලබඳ වදන
දඬුවම් වතන්වඳ දී ඇත්ය. එවිට මිිවසඳ දඬුවවම් ඇති දැඩි
භඳවා අවවබ ධ කර වෙන දඬුවම ට ඇති බිා ිවසඳ
අතරඳධ විකන් ඈත් වී සම්මඳ ජීවිත්යාක් ෙත්ය කරන්නට
උත්සුක වව .
සමඳජ සඳධඳරණා ්රිනාඳත්මක, අතරඳධ කිරීම ට කිසඳු
අවකඳශාක් වනොමැති ඳ සමඳජ ්රවශ්න ඳ ෙැටලු වලට
සඳධඳරණ විසඳුම් ලබඳ වදන රජාකට එවරහි ව ආයුධ
සන්නද්ධ අරෙලාක වාවදන්වන් නම්, කැරික
ෙසන්වන් නම් ඳ සඳමකඳමී ජන ජීවිත්යා ට බඳධඳ
කරන්වන් නම් එවැිව සුු  පිිපසක ට නීතිා
්රිනාඳත්මක වනොකර සීමම පිළිෙත් වෙකිා යුතු
රඳජදාක ට වා ෙද වන්වන් ද? එවසේ නීතිා
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්රිනාඳත්මක කිරීම සඳ සක අතරඳධාක් වලස ැඳින්
විා ැක්වක් වකවසේ ද? වමවසේ ඉ ත්ය ාරඳරූපී
ාරඳර්රා අවවබ ධ කරෙන්වන් නැතිව එවසේත්
වනොවේ නම් අවවබ ධ කරත්යත් අනවවබ ධවාන් වසේ
කටයුතු කරන්නන් ට කිව ැක්වක් ‘ිවදඳ ෙත්වත්යකු
ඇ ැරවිා ැකි නමුත් ිවදඳ ෙන්නන් වසේ රඟතඳන්නන්
ඇ ැරවිා වනො ැකි’ බව .

බුදු ද වම් නීතිා ඳ දඬුවම
නීති ක කිරීම පිළිබඳ ව බුදු ද වම් අනුමත්ය
(වමවලොව) දඬුවම් දීවම් ාඳන්ත්රමනා කුමක් ද ාන්න
පිළිබඳ ව කරුණු විමීමවම් දී ආචඳර්ා එස්. අ .
ෙමවේ ම ත්යඳ විසන් ිකාන ලද “වබෞද්ධ සමඳජ
දර්ශනා, වබෞද්ධ ඉති ඳසා ස වබෞද්ධ සිංස්කෘතිා”
නම්  හ ග්රතන්රව “නීතිා යුක්තිා ස දණ් නා” නම්
 හ 10 වැිව තිපච්වේදවාන් ත ත්ය සඳ න් වකොටස
උපුටඳ දක්වඳ ඇත්වත්යමු.
“යුක්තිා සඳධඳරණා විිවශ්චා කිරීම ට නීතිා අවශද
වන්වන් ා. යුක්තිා තසඳීවම් දී නීත්යදනුකුල ව
වැරිරකරු බව ට තත් වන පුද්ෙලාඳ ට එම නීතිා ට
අනුූලල ව ම දඬුවම් ලබඳ ිරා යුතු වන්වන් ා.
විවශේෂවාන්ම වමහි දී නීතිාත් යුක්තිාත් දණ් නාත්
අවශද වන්වන් සමඳජව
සදඳචඳරඳත්මක බව
සුරක්ෂිත්ය කර ෙැනීමට ා. සඳර ධර්ම වැපිරීමට ා.
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අේෙඤ්ඤ සුත්රමව සඳ න් වන තිපිර රඳජදව
ආරම්භා ස නීතිව ආරම්භා ද එකට ම ඇති විා.
වමහි දී වමම නීතිා ්රවරම වරට ්රිනාඳත්මක කිරී මට
සදු වුව වසොරකම තදනම් කර වෙන ත්යෘෂ්ණඳවවන්
අනුන් වේ වද්තළ ත්යමන් සන්ත්යක කර ෙිවමින් මුිකක
මිිවස් අ තිවඳසකම් බිඳ ව ළීම ිවසඳ ා. අනුන් වේ
වද් වසොරකම් කර ෙැනීම තුළින් සදු වුව යුක්තිා බිඳ
වැීමමකි. වම් ිවසඳ යුක්තිා ඉටු කිරීම ට සදු වේ.
යුක්තිා ඉටු කිරීම තුළින් සදු වන්වන් කඳවේත්
අ තිවඳසකම් සුරක්ෂිත්ය වීම ා. අ තිවඳසකම්
සුරක්ෂිත්ය කිරීවම් කඳර්ාව දී නීතිාත් දණ් නාත්
අවශද වේ. ජනත්යඳව විසන් ම ඳසම්මත්ය රජතුමඳ තත්
කරනු ලැබූ අත්යර රජතුමඳ නීති සම්තඳදනා කවළේා.
නීති සම්තඳදනා කළ රජතුමඳ එම නීති
ක කරන්නවුන් අල්ලඳ ඔවුන් ට ිවස දඬුවම් ලබඳ දීම
ට ජනත්යඳවවෙන් බලා ලබඳ ෙත්වත්ා”.
වම් පිළිබඳ ව ත්යවත් වැදෙත් කරුණු කිහිතාක් ශ්රීව
ජාවර්ධනපුර විශ්ව විදදඳලව සමඳජ විදදඳ ඳ මඳනව
විදදඳ අධදාන අිංශව වජදෂ්ඨ කථිකඳචඳර්ා ආචඳර්ා
්රවය ත් අභාසුන්දර ම ත්යඳ විසන් රචිත්ය “වබෞද්ධ
සමඳජ තඳලනා ඳ අතරඳධ විදදඳව” නම් ග්රතන්රවාන්
උපුටඳ දක්වඳ ඇත්වත්යමු.
“පුද්ෙලාන් අතචර්ාඳවන්වෙන් වැළැක්වීම ට දඬුවම්
තැමිණවීම පිළි ෙත් වබෞද්ධ සමඳජ තඳලන විධිාකි.
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දඬුවම ට බිවාන් අතරඳධ විකන් වැළැීය සීමම
‘දණ් න භා’ ාැ
ැඳින් වේ(අිංගුත්ත්යර ිවකඳා,
ද්වි ාභඳො - පිටු 236/238 - බු.ජ.ත්රිත.ග්රත. මඳ වකොළඹ,
1962). ත්රිතපිටක (මජ්ජිම ිවකඳා වද්ව දුත්ය සුත්රමා) ස
සිං ල සඳහිත්යද ග්රතන්ර වල වදතිස් කල්කවටොලු වදතිස්
වධ ාැ
ැඳින් වවන දණ් න මඳලඳවක් දැක් වේ.
මනු නීතිවාහි ද ිවර්වද්ශිත්ය එම දඬුවම් එකක් තඳසඳ
වෙන විග්රත කර බැීම තමණකිනු දු දඬුවම් බිා
කවවර් දැ සත්යඳ ෙත්ය ැකි ා”.
ඉඟුරුවත්වත් පිානන්ද නඳහිමි විසන් රචිත්ය “බුදු
ද වම් තැන විසඳුම් - 4” ාන කෘතිව (143 – 145
වැිව පිටු) ඉිරිපතත් වකොට ඇති කරුණු ත තින් උපුටඳ
දක්වඳ ඇත්වත්යමු.
“්රවශ්නා: පුරඳණව තැවතුණඳ ාැ සඳ න් වදතිස්
වධ පිළිබඳ ව තැ ැිරික කිරීමක් කර වදන්න.
පිළිතුර: බුද්ධ වද්ශනඳවේ දැක් වවන පුරඳණ රජ
වරුන්
විසන්
මිිවස්
ඝඳත්යන,
වසොරකම්,
මිංවකොල්ලකෑම් වැිව වැරිර කළ වුන් ට නුත්යනවාහි
වමන් යුක්තිා තසඳීමක් තැවති බවක් වනොවතවන්.
වරද කළ වුන් අල්වඳ රජුන් වවත්ය ව අධිකරණා
වවත්ය ඉිරිපතත් කළ විට ඉත්යඳමත් වකටි වේලඳවක් තුළ
ඔවුන් ට දඬුවම් තැමිණ  හ අත්යර, ඇත්යැම් අවස්රඳ වල
වරද කළ වුන් වමන් ම සැකවාන් ෙත් වුන් ද දඬුවම
ට ලක්  හ අවස්රඳ තිබු බව වතවන්.
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ඒ යුෙව තැවති වදතිස් දඬුවම් :
1. කසවාන් ත්යැළ වීම, 2. වේවැිකන් ත්යැළ වීම, 3. අ
දඬුවවන් ත්යැළ වීම (මුගුවරන්), 4. අත් සඳවීම, 5.තඳ
සඳවීම, 6. අත්තඳ සඳවීම, 7. කන් සඳවීම, 8. නඳසඳ
සඳවීම, 9. කන් නඳසඳ සඳවීම, 10. හිස් කබල ෙලවඳ
ගිිව වෙන ිරිකවසන වලොව ො ගුිකාක් හිස මත්ය
ත්යැබීවමන් කැඳ සැළිාක් වසේ හිස උතුරවඳ ැරීවම්
‘බිලිංෙත්යඳිකකඳ නම් වධා’, 11. උඩුවත්යොල්, වදකන්
සු  වෙල දක්වඳ සම කතඳ වකස් වැටිවා හි දණ් ක්
තටලවඳ දඟ කවඳ වකස් සමගින් සම ෙලවඳ අනතුරු ව
සම ෙැල  හ හිස මත්ය වබොරු  දමඳ සුදු තැ ැ ෙැන් වවන
වත්යක් මිරන සිංඛ්මුණ්ඩික නම් වධා, 12. කට විවෘත්ය
කරවඳ මුඛ්ා තුළ ත නක් දල්වඳ වදකන් බිල විද
මුඛ්ාට වල් පුරවඳ ලන රඳහුමුඛ් නම්  හ වධා, 13. මුු 
සරුර වත්යල් කඩින් වවළඳ ගිිව දල්වන වජ තිමඳලක
නම් වධා, 14. වදඅත් හි වත්යල්ක වවළඳ ගිිව දල්වන
ත්රතප්තවවජ තික නම් වධා, 15. වෙල තටන් සම
ෙලවඳ වකණ් ඳ වත්යක් එල්ලඳ වැවටන්න ට සලස්වඳ
ත්යමන් වේ සම ත්යමන්ට ම තෑගී වැවටන තිපිර
වාොත්යකින් බැඳ ඒ වම් අත්ය අද්දවන ඒරක වත්ථික නම්
වධා, 16. වෙල තටන් ඉණ දක්වඳ සම ෙලවඳ අනතුරු
ව ඉවණ් සට වකණ් ඳ වත්යක් සම එල්ලඳ වැවටන්න ට
සලස් වන චිරකවඳසක නම් වධා, 17. වදදණින් ද
වදවැළමිවටන් ද ාවුල් ෙසඳ බිම සටුවඳ වවට් ට ගිිව
දල්වන එවන ාක නම් වධා, 18. වදතස ට
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ඇමිවණන කටු ඇති උභවත්යොමුඛ් බිිකවාන් අිරමින්
ඇඟමස් ෙලවන බිකසමිංසක නම් වධා, 19. ක වනු
තමණින් සරුවර් මස් ිකාඳලන ක ඳතනක නම් වධා,
20. කැවතන ආයුධාකින් සරුවර හි වක්ිරඑලඳ
වකොස්සකින් සැරකඳරකම් ෙල්වඳ මස් ිරා වකොට
ිපන ඛ්ඳරඳතත්යච්ඡික නම් වධා, 21. කන් වබරවාන්
උලක් ාවඳ බිම ිරෙඳ වකොට වදත න් වෙන කරකවන
තිකඝතිපවත්තික නම් වධා, 22. සවිා වනොසවඳන
වලස ත්යලඳ ඇට කුඩු වකොට පිදුරු මිටිාක් වසේ ශරීරා
කුළන තලඳල පිට්ඨික නම් වධා, 23. කැකෑවරන
උණු වත්යල් ශරීරා ට ඉීමම, 24. චණ් සුනඛ්ාන් ලවඳ
කැවීම, 25. ිරවැස්හුල ඉඳුවීම, 26. කඩුවවන් හිස සඳීම,
27. ඇණ වබරව දමඳ වතරළීම, 28. ඇතුන් ලවඳ තෑෙ
වීම (බිම ිරෙඳ කරවඳ), 29. අ ක් ශරීරා වළ දමඳ තස්
ත්යද වකොට ත්යැබීම (අත්යතා බැඳ), 30. උල හිඳුවඳ මැර
වීම, 31. ීයන බල්ලන් ලඳ සතඳ කැවීම, 32. ඇණ
මුගුරු විකන් ත්යැළීම.
සිං ල රඳජ යුොන් හි ත්යරමක් වවනස් වධ ක්ර්ම වමරට
තැවති බව ද වතවන්.
1. ත්යරමක් ඈතින් පිහිටි පුවක් ෙස් වදකක් ළිං වකොට
අතරඳධකරු වේ වදතඳ ෙස් වදක ට ත්යබඳ බැඳ ෙස් වදක
එක ට බැඳී ලණුව කතඳ ැරීම.
2. දරුවන් ත්යම මව ලවඳ වකට වීම.
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3. ිරව ගිල්වඳ මැරීම වැිව ක්ර්ම දැක් වේ”.
(ඉඟුරුවත්වත් පිානන්ද නඳහිමි විසන් රචිත්ය “බුදු
ද වම් තැන විසඳුම් - 4” ාන කෘතිව (143 – 145
වැිව පිටු)
වම් අනුව යුද්ධ, නීතිා උල්ලිංඝනා කිරීම ඳ දඬුවම්
්රිනාඳත්මක කිරීම එක් ද මක ට, වඳර්ගිකත්වාක ට,
සිංස්කෘතිාක ට ව වභෞමික වතවදසක ට තමණක්
ීමමඳ  හ ්රිනාඳදඳමාක් වනොවන බව තැ ැිරික වේ ාැ
සත්යන්වනමු.

අල් කුර්ආන් වැකිා 9 : 5
2014/09/28 වැිව ිරන සඟ සමුු වේ දී වැරිර
තිපවර්ත්යනා මගින් විකෘති වලස ඉිරිපතත් කළ අල්
කුර්ආන් වැකිා ත තින් දක්වඳ ඇත්වත්යමු.
“ශුද්ධ  හ මඳස ත්යර තසු  හ ව ඳම පිළිම වන්දනඳ
කරුවන් දුටු දුටු ත්යැන කතඳ වකොටඳ ඝඳත්යනා
කරන්න. එවසේ ම ඔවුන් ව අල්ලඳ බැඳ දමන්න.
ඔවුන් ාන එන ත්යැන් වල මෙ රැක සට ත ර
වදන්න. එවිට එම භීෂණවාන් පී ඳව ට තත් වී
ඔවුන් ත්යමන් වේ ආෙම අත්ය ැර අල්ලඳ ් වේ ආෙම
අද න්න ට කැමති වන්වන් නම් එවැිව අා ව
තමණක් වත්ය රඳ මුදඳ ිපන්න. අන් සාලු වදනඳ
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ඝඳත්යනා කරන්න. අල්ලඳ ් සමඳව වදන්නඳ ා. ම ඳ
කඳරුණිකාඳ ා”. (අල් කුර්ආන් 9 : 5)
ඉ ත්ය සඟ සමුු වේ දී විකෘති වකොට ඉිරිපතත් කරන
ලද එම වැකිව ිවවැරිර තිපවර්ත්යනා අනුව අර්ර
දක්වඳ ඇති අයුරු ත තින් දක්වඳ ඇත්වත්යමු.
“ත්ය නම් මඳසාන් ඉක් ම ගිා තසු (නුඹලඳ සමඟ යුද
වැදී සටින) ආවද්ශක න් ව දුටු ත්යැන කතඳ දමවු.
ඔවුන් ව සර භඳරාට ෙිවවු. ඔවුන් ව වටලවු. ඔවුන්
සැඟ වවන සෑම ත්යැනක ම ඔවුන් වවනුවවන් සැඟ වී
සටිවු. ඔවුන් (ඔවුන් වේ අතරඳධාන්වෙන් ද
්රවතික්වෂේතවාන් ද) තසුත්යැවිික වී වැළීය (විශ්වඳස කර)
සලඳත්යා ද පිළිතැද සකඳත් වෙවුවව ොත් ඔවුන් ව
ඔවුන් වේ මඳර්ෙවා හි අත්ය ිපනු. සැබැවින් ම
අල්ලඳ ් අති ක්ෂ්මඳශීිකා ඳ අති කරුණඳභිපත්යා” (අල්
කුර්ආන් 9 : 5)
වමම අල් කුර්ආන් වැකිා උපුටඳ සමුු වේ දී ඉිරිපතත්
කරන ලද ආකඳරා ඳ ිවවැරිර තිපවර්ත්යනා අත්යර ඇති
වවනස් කම් ඳ විකෘති කිරීම් ඉත්යඳ තැ ැිරික ව ඕනෑම
අවාකු ට ඉත්යඳ ත සුවවන් අවවබ ධ කර ෙත්ය ැකි
වනු ඇත්යැ විශ්වඳස කරන්වනමු. ිවශ්චිත්ය ඓති ඳසක
සන්දර්භඳනුෙත්ය සදුවීමක් තමණක් තදනම් කර වෙන
ත ළ  හ වමම වැකිව කරුණු සාලූම මුස්ිකම්
වනොවන්නන් ට එවරහි ව සැම දඳ සැම විට සැම ත්යැන
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බල ෙැන්විා යුතු අද සක් වලස ට හුවඳ දක්වන්න ට
සමුු වේ දී දරඳ ඇති වබොළඳ උත්සඳ ා සත්යදා
වශවාන් ම ත්යම සවත් ඇති මුස්ිකම් විවර ධා මනඳ ව
ව ළිදරවු කරන්නකි. වමම වැකිව ිවවැරිර අර්ර
දැක්වීම ත තින් ඉිරිපතත් වකොට ඇත්වත්යමු.

තැ ැිරික කිරීම
වමම අල් කුර්ආන් වැකිා ත ළ වීම ට ව ේතු  හ
ඓති ඳසක තසුබිම තළමු ව වත්රුම් ෙත් විට වමම
වැකිාන් හි ිවවැරිර අර්රා අවවබ ධ කර ෙැනීම
ත සු වනු ඇත්ය.
ඒක වද්ව වඳදා ඳ සමඳජ ්රවතිසිංස්කරණා උවදසඳ
මු ම්මද් තුමඳණන් කළ ඇරයුම මක්කඳ වඳීම කුවරෂ්
වරුන් වේ දැඩි විවර ධා ට ලක්  හ අත්යර එතුමඳ වේ
වද්ශනාන් පිළි ෙත් දුබල, ිරළිඳු බහුත්යරා ට අවන්ක
විධ වද හිිංසඳවන් ට මුහුණ තෑමට සදු විා.
වමම ත්යත්ත්වා තුළ වසර ද තුනක් වැිව දීර්ඝ
කඳලාක් මක්කඳ වැසාන් වේ දැඩි ත්යඳ න පී නාන්
ට මුහුණ වදමින් කටයුතු කිරීවමන් අනතුරු ව එතුමඳ
ට
ඳ මුස්ිකම් වරුන් ට මදීනඳ නෙරා ට
වදශඳන්ත්යරණා කිරීම ට බල වකිපණි. මදීනඳ නෙරා
ට වදශඳන්ත්යරණා කිරීවමන් තසුවත් මුස්ිකම්වරුන් ට
එවරහි ව මුදඳ වමව යුම් කිහිතාක් ිරාත් කළ .
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‘බද්ර්’, ‘උහුද්’ ඳ ‘ න්දක්’ නමින් ැඳින් වවන
මුදඳ ්රව ඳරාන් වම න් කිහිතාකි. මු ම්මද්
තුමඳණන් ඳ පිිපස මදීනඳ නෙරා ට වදශඳන්ත්යරණා
කිරීවමන් තසු ාවන වසවර් දී මක්කඳ නෙරා ට
තැමිණ ‘උම්රඳ’ (මක්කඳ වේ මස්ජිදුල් රඳම් ආශ්රිනත්ය ව
සදු කරන ඉස්ලඳමව එක් නැමදුමක්) වත්යඳවත් ඉටු
කිරීමට කටයුතු කළ අවස්රඳවේ දී හුවදබිාඳ නම්  හ
ස්රඳනව දී ඔවුන් ව වළක්වඳ ීමට මක්කඳවේ
ඉස්ලඳම් විවර ධීන් විසන් කටයුතු කරන ලදී. වමත්යැන
දී ඇති  හ අති පී ඳකඳරී ත්යත්ත්වා මත්ය මුස්ිකම් වරුන් ට
ඉත්යඳ අවඳස ස ෙත්ය බව වතවනන්න ට තිබු සටන්
විරඳම ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී. එම ගිවිසුම ද
එාට වර්ෂ එක මඳරක දී මක්කඳ වඳීමන් විසන් බිඳ
දමන ලදී.
වමම අල් කුර්ආන් වැකි ව සන්දර්භා වවත්ය
අවධඳනා වාොමු කරන විට ගිවිසුම ක කිරීම පිළිබඳ
අද ස් තැ ැිරික ව දක්නට ඇත්ය. එා ට අමත්යර ව ඔවුන්
වේ ්රිනාඳකලඳතාන් වකවලසකවත් මක්කඳ ්
නෙරව ආරක්ෂඳව සඳ ඳ වා ෙදා වනොවන බව
ඉ ත්ය සඳ න් කරුණු විකන් මනඳව තැ ැිරික වන්නකි.
ගිවිසුම් ක කරමින් ිවත්යර ්රව ඳරාන් එල්ල කරමින්
විශ්වඳස වර හී වලස කටයුතු කිරීම ව ේතුවවන් ඔවුන්
සමෙ ස වඳසා ඉත්යඳ අවදඳනම් ්රිනාඳවක් බව තැ ැිරික
ව වතවනන්න ට තිබු ව න් ඔවුන් ට මක්කඳ ්
නෙරවාන් ඉවත් වීමට මඳස ත්යරක් කල් වදනු
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ලැබීා. වමම කල් දීම පිළිබඳ ව සඳ න් අල් කුර්ආන්
වැකි මක්කඳවේ ජනාඳ ට තඳරඳානා කර වතන්වීම ට
මු ම්මද් තුමඳණන් විසන් මදීනඳ නෙරව සට මක්කඳ
නෙරා ට ිවවා ජිත්ය න් වදවදවනකු එවන ලදී. වමම
කඳලා තුළ ඔවුන් ඉවත් වුවව ොත් ඔවුන් සමෙ
ෙැටුමක් ඇති කර ෙැනීවම් ත්යත්ත්වාක් උදඳ
වනොවන්වන් ා. නමුත් එවසේ ඉවත් වනොවී මක්කඳවේ
රැවඳන්නන් පිළිබඳව ා වමහි සඳ න් වන්වන්. රවට්
නීතිා උල්ලිංඝනා කරමින් කටයුතු කිරීම වමම
පිටුව ල් කිරීම ට ්රවධඳන ව ේතුව .
මුස්ිකම් වරුන් සමෙ ගිවිසුම් ඇති කර ෙත් ඳ වනොෙත්
මුස්ිකම් වනොවන්නන් වකොටස් ත්යරක ට වර්ෙ කළ
ැක. මක්කඳ නෙරා මුස්ිකම් වරුන් වේ තඳලනා ට
තත්  හ විට එම නෙරව
ඳ ඒ අවට ජීවත්  හ සාලු
මුස්ිකම් වනොවන්නන් ට පුර්ණ ආරක්ෂඳවේ ස තිකා
මුස්ිකම් වරුන් විසන් ලබඳ දී තිබුණි. නමුත් එ න්
වකොටසක් වුව ඉ තින් සඳ න් ‘හුවදබිාඳ’ ගිවිසුම
ක කරමින් මුස්ිකම් වරුන් ට එවරහි ව කටයුතු කළ
පිිපස . මක්කඳ නෙරා මුස්ිකම් වරුන් වේ තඳලනා
ාටත්යට වෙන ඒම ට ව ේතු වුව ත් වමම හුවදබිාඳ
ගිවිසුම ක කරමින් කටයුතු කළ පිිපස වේ
්රිනාඳකලඳතා . ත්යවත් එක් පිිපසක් වුව ිවශ්චිත්ය කඳල
ීමමඳවක් සඳ ඳ ගිවිසුම් අත්සන් වකොට එම ගිවිසුවම්
්රවකඳර ව කටයුතු කළ මුස්ිකම් වනොවන්නන් ා. ත්යවත්
පිිපසක් වුව
කඳල ීමමඳවක් වනොමැතිව බලතඳන
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අයුිපන් ගිවිසුම් අත්සන් වකොට තිබු පිිපස ා. ත්යර වන
වකොටස වුව කිසදු ගිවිසුමක් අත්සන් වනොවකොට තිබු
පිිපස ා. එව න් වමම අල් කුර්ආන් තිපච්වේදා
ආරම්භව වමම වර්ෙ ත්යර පිළිබඳ ව ්රිනාඳ කළ යුතු
ආකඳරා තැ ැිරික වකොට තිවබ්. වම න් තළමු වන
වකොටස වුව හුවදබිාඳ ගිවිසුම ක කරමින් මුස්ිකම්
වරුන් ට එවරහි ව දැඩි වලස කටයුතු කළ මක්කඳවේ
කුවරෂ් වරුන් ා. ඔවුන් සම්බන්ධ ව අමත්යර
ස නාන් ලබඳ දීවම් අවශදත්යඳවක් වනොතිබුණි.
මුස්ිකම් වරුන් සමෙ ගිවිසුම් අත්සන් වකොට සටි මිත්රම
තඳක්ෂික න් ඳ අසරණ න් ඝඳත්යනා ට ලක් කිරීම
ඔවුන් කළ ත්යවත් බරතත්යළ නීති විවර ධී ්රිනාඳවකි.
වමා ඓති ඳසක ව මු ම්මද් තුමඳණන් වේ කඳල
වකවඳනු ව තුළ ඇති  හ සදුවීම් තදනම් කර ෙිවමින්
එම ත්යත්ත්වා ට බලතඳන අයුරු තමණක් ඉිරිපතත්
කරන ලද නීතිාකි.
වමහි ත්යර වන වැකිවාන් ිවශ්චිත්ය කඳල වකවඳනුවක
ට බලතඳන අයුරු ගිවිසුම් අත්සන් කළ වදවන වකොටස
පිළිබඳ ව සඳ න් වව . වමම මුස්ිකම් වනොවන පිිපස
මුස්ිකම් වරුන් සමෙ ගිවිසුම් අත්සන් වකොට ඉන් තසු
එහි කිසදු වකොන්වද්සාක් ක වනොවකොට වමන් ම
මුස්ිකම් වරුන් වේ අවනකුත් සතුරන් ට මුස්ිකම් වරුන්
ට එවරහි ව උතකඳර වනොකළ පිිපසා. ඔවුන් ගිවිසුවම්
වකොන්වද්ස ක වනොකළඳක් වමන් මුස්ිකම් වරුන් ද
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එා ආරක්ෂඳ කරමින් ඒ අනුව කටයුතු කළ යුතු බව
උතවදස් ලබඳ දී ඇත්ය.
තුන් වන ඳ ත්යර වන පිිපස පිළිබඳ ව එක් න්දුවක්
තමණක් තළමු වන ඳ වදවන වැකි මගින් දන්වඳ ඇත්ය.
එනම් මඳස ත්යරක කඳල ීමමඳවක් සඳ ඳ පුර්ණ ිවද ස
ඇති ව රැඳී සීමම ට අවසරා ලබඳ දී තිබුණි.
ගිවිසුම ක කරමින් ඉස්ලඳමික න් ට සතුරුකම්
කරමින් ඔවුන් වේ මිත්රම තඳක්ෂික න් ඝඳත්යනා කළ
පිිපස පිළිබඳවා ඉ ත්ය සඳ න් 5 වන වැකිව සඳ න්
වන්වන්. ඉවත් වීමට මඳස ත්යරක් දී තිබුණ ද ඔවුන්
වේ කුමන්ත්රමණකඳරී ්රවවා ොන් පිළිබඳ ව විමසිකවත්
වන වලස උතවදස් දී තිවබ්. වමහි තසුබිම ඳ
සන්දර්භා පිළිබඳ ව අවවබ ධාකින් වත්යොරව මුස්ිකම්
භීතිකඳව ඇති කිරීම තමණක් අරමුණු වකොට වෙන
කටයුතු කරන විට සත්යදවාන් බැ ැර ව ඊිවාඳ අද ස්
දැක්වීම් වනොවැළැක්විා ැක්කක් වනොවන බව
පිළිෙන්වනමු. ඔවුන් ට ඉවත් වන්න ට දුන් ිවවා ො
රටින් පිටුව ල් කිරීමක් වනොවේ. වමම කඳල
වකවඳනුව වන විට මක්කඳ ්රවවද්ශා ද මුස්ිකම්
රඳජදව
වකොටසක්
ව
තැවතිණි.
වමම
අතරඳධකරුවන් ට ඉවත් වන්න ට උතවදස් දී
තිබුවණ් අති වතෞරඳණික එවමන් ම මුස්ිකම් වරුන් වේ
මුදුන් මල්ක වන් අති උත්ත්යරීත්යර මක්කඳවේ පිහිටි
තල්ිකා ඳ ඒ අවට ඇති පුණද භුමි ්රවවද්ශවාන්
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තමණි. එදත් අදත් මක්කඳව අසල පිහිටි ජිද්දඳ වැිව
නෙරාන් හි මුස්ිකම් වනොවන්නන් ජීවත් වීම දැකිා
ැක.
ඉ ත්ය 5 වන වැකිවාන් සඳ න් යුද ත්යත්ත්වව ්රවධඳන
ව ේතු එම තිපච්වේදව ම 13 වන වැකිවාන් තැ ැිරික
වකොට ඇත්ය.
“ත්යමන් වේ ගිවිසුම් ක කර වමම රසුල් වරාඳ ව
(මු ම්මද් තුමඳවේ උතන් භුමිා  හ මක්කඳ නෙරවාන්)
පිටුව ල් කිරීම ට උත්සඳ දරඳ මුල් වරට නුඹලඳ සමෙ
(යුද වැදීම) ආරම්භ කළ පිිපස සමඟ සටන් කළ යුතු
වනොවේ ද? නුඹලඳ ඔවුන ට බිා වන්වනහු ද? නුඹලඳ
විශ්වඳසවන්ත්ය න් ව සටින්වන් නම් නුඹලඳ බිා වන්න
ට ව ඳ සුදුස්සඳ වනුව අල්ලඳ ් ා”. (අල් කුර්ආන් 9 :
13)
ගිවිසුම් ක කිරීම, මු ම්මද් තුමඳණන් ව ඳ මුස්ිකම්
වරුන් ව පිටුව ල් කිරීම ඳ තළමු ්රව ඳරා සදු කිරීම
මක්කඳවඳීම මුස්ිකම් වනොවන්නන් ට එවරහි ව 5 වන
වැකිව සඳ න් යුද ත්යත්ත්වා සඳ ඳ ව ේතු සඳධක  හ
බව වම න් මනඳ වලස තැ ැිරික වව . වමවන්
ත්යත්ත්වාක් තුළ සතුරඳ සමෙ යුද කිරීම ැර වවනත්
විකල්තාක් තිවබ් දැ විමසන්න ට කැමැත්වත්යමු.
නමුත් වමම වැකිා හුවඳ දක්වමින් අල් කුර්ආනා
සාලුම මුස්ිකම් වනොවන්නන් ව දුටු ත්යැන ඝඳත්යනා
කිරීම ට අනුමැතිා දී ඇති බව තවසමින් මුස්ිකම්
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භීතිකඳවක් වෙො නැගීම ට උත්සඳ කරන්නන්
වකත්යරම් බරතත්යළ අයුිපන් ආෙමික ග්රතන්ර විකෘති
කිරීම ට කටයුතු කර ඇත්වත්දැ
කරුණඳකර
බුද්ධිමත් ව ැඟීම් වලට ව ල් වනොවී මැද ත් සතින්
සත්යඳ බලන වලස කඳරුණික ව ඉල්ලඳ සටින්වනමු.

විකෘති වකොට ඉිරිපතත් කරන ලද
නබි වදන
2014 – 9 - 28 ිරන සමුු වේ දී විකෘති වකොට
ඉිරිපතත් කරන ලද නබි වදන ( දීස ා) පිළිබඳ ව ද
විමසඳ බලමු.
වැරිර තිපවර්ත්යනා:
“වමො මඩ් ්රවකඳශ කළඳ සාලුම මිිවසුන් ‘ලඳ ඉලඳ ඳ
ඉල්ලල්ලඳ ්’ එනම් අල්ලඳ ් ැර වවන ම කිසවවකු
ට කිසම ආෙමක වන්දනඳ මඳන ලැබීම ට අ තිාක්
නැති බව කිාඳ ඉස්ලඳම් ආෙම ට ැවරන තුරු ඔවුන්
ට විරුද්ධ ව සටන් කළ යුතු බව අල්ලඳ ් විසන් මට
ිවවා ෙ වකොට ඇත්ය. එවසේ ිරවුරඳ ඉස්ලඳම් ආෙම
වැලඳ ෙන්නඳ කවවරකු වේ ව ජීවිත්යා ව වවනත්
වද්වතොළ අල්ලඳ ් විසන් මවෙන් ආරක්ෂඳ කර
වදන්වන්ා”.
ිවවැරිර තිපවර්ත්යනා:
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ඉ තින් දක්වඳ ඇත්වත් එම දීසව වකොටසකි. එහි
සම්පුර්ණ වකොටස ත ත්ය සඳ න් අයුිපිව.
“අල්ලඳ ් ැර නැමදුම ට සුදුසු අන් කිසවවකු
වනොමැත්ය; මු ම්මද් අල්ලඳ ් වේ ෙැත්ත්යඳ ඳ ධර්ම
දුත්යාඳ ාන්න ්රවකඳශ කරන තුරු ඳ ‘සලඳත්යා’ ස්රඳපිත්ය
වකොට ‘සකඳත්යා’ වදන තුරු ජනාඳ සමෙ සටන් කිරීම
ට (අල්ලඳ ් විසන්) මට ිවවා ෙ වකොට ඇත්ය. ඔවුන්
එවසේ කරන්වන් නම් ඉස්ලඳමිා නීතිා ට අනුව ැර
ඔවුන් වේ වස්තුව ඳ ජීවිත්ය මවෙන් ආරක්ෂඳ සහිත්ය ා.
ඔවුන් වේ ක්ිපාඳ පිළිබඳ ගිණුම අල්ලඳ ් සතු ා”.
(සහී ් බු ඳිප - 4 වන වවු ම, දීස් අිංක 196)

තැ ැිරික කිරීම
මු ම්මද් තුමඳණන් වේ වමම ්රවකඳශනා පිළිබඳ ව
විමීමමක් කිරීවම් දී ‘යුකඳතිල්’ ඳ ‘අක්තුලඳ’ ාන
අරඳබි තදාන් හි ිවවැරිර අර්රා අත විසන් තළමු ව
අවවබ ධ කර ෙැනීම අත්යදවශද වව . ‘යුකඳතිල්’
ාන්වනහි අර්රා ‘සටන් කිරීම ට’ ාන්න වන අත්යර
‘අක්තුලඳ’ ාන්වනහි අර්රා ‘ඝඳත්යනා කිරීම ට’
ාන්න ා. වමම ්රවකඳශනව
වාොදඳ ඇත්වත්
‘යුකඳතිල්’ නම් තදා වන අත්යර එ න් අද ස් වන්වන්
ඉස්ලඳමා තුළින් ිරවදම ා සත්යදා අවවබ ධ
කරෙැනීම ට කටයුතු කරන ජනාඳ වළකඳලන
බලවේෙ සමෙ සටන් කිරීම .
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අයුක්තිා, අසඳධඳරණා, දුෂ්ටකම්, හිිංසනා ඳ
කල කම් වැිව සමඳජ ා තත්ය ට විරුද්ධ ව ඉස්ලඳමීා
අරෙලා ඇත්යැම් අවස්රඳවන් හි දී මුස්ිකම් වරුන්ට ම
එවරහි ව උතවා ගී  හ අවස්රඳ ඉති ඳසව වබොව
අවස්රඳවන් හි දැකිා ැකිා. වමම ්රවකඳශනා වැරිර
වලස අවවබ ධ කර ෙත් මුස්ිකම් වරුන් වේ
්රිනාඳකඳරකම් ස මුිකන් ම ඉස්ලඳමීා සඳරධර්මාන් ට
තට ැණි  හවකි. වමම වැරිර ්රිනාඳ ිවරීක්ෂණා කරන
මුස්ිකම් වනොවන්නන් වේ ඉස්ලඳම් විවර ධී ්රවචඳරාන්
ද එවලස ම වැරිර එකකි.
වමම නබි වදන අරඳබි බසන්  හවක් වන අත්යර එහි
ිවවැරිර අර්රා අවවබ ධ කර ෙැනීම ට නම් අරඳබි
භඳෂඳව පිළිබඳ දැනුමක් අත්යදවශද වව . අරඳබි
භඳෂඳවේ එක් වැදෙත් රීතිාක් වන්වන් ‘වතොදු
්රවකඳශනාකින් ිවශ්චිත්ය වදාක් පිළිබඳ ව තැවීමමා’.
වමවන් අරඳබි වදන් කිාවන්වනකු වේ මනවසේ
එක්ත්යරඳ ආකඳරාක වදඳකුලත්වාක් ඇති විා ැක.
එව න් අරඳබි භඳෂඳ වාදුම් පිළිබඳ විශඳරදවාකු වේ
මෙ වතන්වීමකින් වත්යොරව වම්වඳව ිවවැරිර අර්රා
අවවබ ධ කර ෙැනීම වබොව විට දුෂ්කර විා ැක.
අරඳබි භඳෂඳව අන් භඳෂඳවන් හි දක්නට වනොමැති භඳෂඳ
වාදුම් උතවා ගී කරෙන්නඳ  හ ෙැඹුරු භඳෂඳවකි.
අරඳබි භඳෂඳ වදව ඳරා ඉත්යඳ දුෂ්කර ාන්න වම න්
අද ස් වනොවකවර්. වමමගින් වතන්නුම් කරන්වන්
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අරඳබි භඳෂඳව ඳ සඳහිත්යදව ඇති ව්රවෞඪත්ත්වා .
ිවවැරිර  හත් ිවාම  හත් භඳෂඳ දැනුම ඇත්වත්යකු
වන්නට නම් භඳෂඳ විශඳරදවාකු වේ උතවදස් ඳ
ගුරු රුකම් විශඳල රුකුලක් වව .
ඉ ත්ය නබි වදවන් ‘ජනාඳ’ ාන්න වතොදු ්රවකඳශනාක්
 හව ද එා ිවශ්චිත්ය පිිපසක් පිළිබඳ ව  හ සට නක් බව
අරඳබි භඳෂඳව පිළිබඳව විශඳරද දැනුමක් ඇති
විද්වවත්යකු වේ විග්රතා අනුව අවවබ ධ කර ෙත්ය ැකි
වනු ඇත්ය. වමහි අද ස් කරන ‘ිවශ්චිත්ය පිිපස’ නම්
වසර ද තුනක් වැිව දීර්ඝ කඳලාක් මු ම්මද්
තුමඳණන් ව දැඩි ත්යඳ න පී නා න්ට ලක් කරමින්
අනතුරු ව එතුමඳ ව ඝඳත්යනා කිරීම ට කුමන්ත්රමණා
කළ මක්කඳවඳීම ඉස්ලඳම් විවර ධීන් ා. වමම
ත්යත්ත්වා ාටවත් මුස්ිකම් වරුන් ට මදීනඳ නෙරා ට
වදශඳන්ත්යරණා කිරීම ට බල වකිපණි. මදීනඳ නෙරා
ට වදශඳන්ත්යරණා කිරීවමන් තසුවත් මුස්ිකම්වරුන් ට
එවරහි ව මුදඳ වමව යුම් කිහිතාක් ිරාත් කළ .
‘බද්ර්’, ‘උහුද්’ ඳ ‘ න්දක්’ නමින් ැඳින්වවන මුදඳ
්රව ඳරාන් වම න් කිහිතාකි. වමම නබි වදවන්
ිවශ්චිත්ය ව සඳ න් කරන ‘ජනාඳ’ වමම පිිපස ා. වමම
පිිපස සමෙ ඇති  හ ෙැටුම පිළිබඳ ව අල් කුර්ආන් වැකි
අිංක 9 : 5 ාටවත් ඉ තින් විග්රත කවළමු. එම
විග්රත ාන්වෙන් බහුත්යරාක් වමම නබි වදන් විග්රත ා ට
අදඳළ වන්නකි.
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ද ම පිළිබඳ ව බල කිරීම අල් කුර්ආන් ඉෙැන්වීම්
අනුව සම්පුර්ණවාන් ම ත්ය නම් වුවක් බව මීට වතර
විග්රත
කවළමු. මු ම්මද් තුමඳණන් වේ කඳල
වකවඳනුව තුළ ඝඳත්යන, අතරඳධ
ඳ ත්රමස්ත්යවඳදී
්රිනාඳකඳරකම් කළ ඳ ජන ජීවිත්යව සඳමකඳමී ඳ ා
තැවැත්ම ට ත්යර්ජනාක්  හ ිවශ්චිත්ය පිිපසක ට මක්කඳ
පුණද භුමි ්රවවද්ශවාන් ඉවත් වීම ට මඳස ත්යරක
කඳලාක් දී තිබුණි. වමම මු ම්මද් තුමඳණන් වේ
්රවකඳශවාන් ිවශ්චිත්ය ව සඳ න් වන්වන් එම පිිපස
සම්බන්ධව ා.

සමුු වේ දී වැරිර වලස උපුටඳ දැක්  හ
ඓති ඳසක වත්යොරතුරක්
“ඉබ්නු ඉෂ් ඳක්, වමො මඩ් තුමඳ වේ වෙ ලවාක්
කිානවඳ, වමො මඩ් ්රවකඳශ කළඳ, මම ත්යම ව ොදම
කුමන්ත්රමණ කරුවඳ, කතටිාඳ, මඳවේ සූක්ෂම කතටිකම්
විකන් ඔවුන් ව 'මුස්ිකම් වනොවන ජනාඳ' මුළඳ වකොට
රවටඳ ඔවුන් වේ සාලු වද් මඳ විශ්වඳසවන්ත්ය න් ට
අත්තත් කර දුන්නඳ”.

තැ ැිරික කිරීම
ඉ ත්ය ්රවකඳශනා ඳ එහි මුලඳශ්රාා පිළිබඳ ව තැ ැිරික
කිරීමක් කරන්න ට වතර වමවන් ්රවකඳශනාක් ඉබ්නු
ඉෂ් ඳක් වේ ග්රතන්රවාන් ිවවැරිර ූලලඳශ්රා සට න් සමෙ
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උපුටඳ දක්වන වලස අභිවා ෙ කරන්න ට
කැමැත්වත්යමු. වමවන් තදනම් විරහිත්ය ත්යමන් විසන් ම
වෙොත්යන ලද අභූත්ය වච දනඳ ඉිරිපතත් කරමින් වලොව
වශ්රාේෂ්ඨත්යම ආෙමික නඳාක න් ට අත ඳස කරමින්
ජනාඳ වනොමෙ ාවන්න ට කටයුතු කරන්නන් පිළිබඳ
ව සදඳචඳර සම්තන්න සැම වේ පිළිකුල ට
අිවවඳර්ාවාන් ම ලක් විා යුතු බව අවධඳරණවාන්
තවසඳ සටින්වනමු.
ඉස්ලඳම් විවර ධී ජඳත්යදන්ත්යර වවබ් අ වි මගින් අහුලඳ
ෙන්නඳ වමවන් තදනම් විරහිත්ය වත්යොරතුරු ද මක ට
ව ද මක ශඳස්ත්යෘවරවාකු ට එවරහි ව ඉිරිපතත්
කිරීම එවසේ ඉිරිපතත් කරන්නඳ වේ බුද්ධිව දිපරත්යඳව,
ඥඳනවන්ත්ය භඳවව ශුනදත්යඳව
ඳ බිංවකොවලොත්
භඳවා විද ඳ දක්වන්නක් වනොවේදැ
අසන්න ට
කැමැත්වත්යමු.

ඓති ඳසක තසුබිම අවවබ ධ කර
ෙිවමු
ඉ තින් සඟ සමුු වේ දී මතු කරන ලද අල් කුර්ආන්
වැකි, නබි වදන් ඳ ඓති ඳසක වත්යොරතුරු පිළිබඳ
සිංක්ෂිප්තවත්ය ව කරුණු විග්රත කිරීවම් ්රවාත්නාක
වාදුවනමු. නමුත් 7 වන සාවවසේ සදුවීම් වල ට
තදනම්  හ එම කරුණු පිළිබඳ ව 21 වන සාවවසේ
සටින අපි 7 වන සාවවසේ අරඳබි කරව ත්යත්ත්ව ා
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පිළිබඳ ව ූලිකක දැනුමකින් වත්යොරව කරුණු සඳකච්ඡඳ
කිරීම ිවවැරිර පිළිවවත්යක් වනොවන බව අපි
දකින්වනමු. ඉ ත්ය අල් කුර්ආන් වැකි, නබි වදන් ආිරා
ිවවැරිර ව අවවබ ධ කර ෙැනීම සඳ ඳ ත ත්ය සඳ න්
කරුණු පිළිබඳ ව සුු  වශවාන් ව දැනුමක් තිබීම
අත්යදවශද වව .
1. ඉස්ලඳමා ට වතර අරඳබි කරව සමඳජ තසුබිම
2. මු ම්මද් තුමඳණන් වේ පුද්ෙිකක තසුබිම
3. ඉස්ලඳමවාන් තසු ඉත්යඳ වකටි කඳලාක් තුළ සදු
 හ සමඳජ වවනස් වීම
4. මු ම්මද් තුමඳණන් පිළිබඳ වලොව ්රවසද්ධ
විද්වතුන් වේ මත්යාන්

ඉස්ලඳමා ට වතර අරඳබි කරව සමඳජ
තසුබිම
මු ම්මද් තුමඳ ඉතදුන යුෙව එම සමඳජව ස්වභඳවා
පිළිබඳව වත්යොරතුරු අල්තාක් විමසඳ බැීම වැදෙත්
ාැ සත්යන්වනමු. වෙ ත්රිතක සමඳජාක්  හ එහි වෙ ත්රම
අත්යවර් ඉත්යඳ සුු  සදුවීම් ජීවිත්ය රඳශිාක වේ විනඳශා ට
ව ේතු වන වර්ෂ ෙණනඳවක ට ඇදී ාන වෙ ත්රිතක
ෙැටුම් බව ට තත් වීම, ෙැ ැනු දරුවන් තණපිටින්
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වළලඳ දැමීම, දුප්තවතතුන් ව ඳ වෙ ත්රමාන් ට සම්බන්ධ
වනොවුවන් ව අීමමිත්ය වලස දුෂ්කරත්යඳවන් ට තත් කිරීම,
සුරඳව, සූදුව, ිකිංගික අතචඳරා, අීමමිත්ය ස්ත්රීනන්
සිංඛ්දඳවක් විවඳ කර ෙැනීම, වැිව භාඳනක සමඳජ
දුරඳචඳරාන්වෙන් පිරුණු එකක් විා.
වමම ත්යත්වා ඉත්යඳ තියුණු ආකඳරාකින් විස්ත්යර කරන
අයුරු ්රවසද්ධ ඉති ඳසඥවාකු වු එඩ්වඩ් ගිබන් (Edward Gibbon) විසන් වවු ම් අටකින් ිකාන ලද
(Decline and Fall of the Roman Empire) එනම්
“වර ම අධිරඳජදව බිඳ වැීමම ඳ විනඳශා” ාන
අරුත්ය ඇති ග්රතන්රවාන් උපුටඳ දක්වන්න ට
කැමැත්වත්යමු.
“කිසදු මිිවස් ලක්ෂණාන්වෙන් වනොයුක්ත්ය වු වමම
මිිවස් තිිපසනුන් ඳ අිවකුත් සත්ව වල කව
සඳමඳජික න් අත්යවර් තැවතිව ඉත්යඳමත් අල්ත වවනස්
කමකි. එම යුෙව ජීවත් වු මිිවසඳ ඳ තිිපසනඳ අත්යවර්
කිසදු වවනස් කමක් දැකිා වනො ැකි ආකඳරවාන්
ජිවත් වු වමම මිිවස් තරපුර සැබැවින් ම මිිවස් වවස්
ෙත් තිිපසන් පිිපසක් තමණකි.”
මු ම්මද් තුමඳණන් ඉතදුනු සමඳජ තසුබිම ඉත්යඳම
සිංක්ෂිප්තවත්ය වලස වමවලස දැක්විා ැක.

මු ම්මද් තුමඳණන් වේ පුද්ෙිකක තසුබිම
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මිහිත්යලා මත්ය ත්යම ජීවිත්යව මුිකක රා අවවබ ධ කර
වනොෙැනීවමන් මිිවසඳ නන්නත්ත්යඳර වී ා මඟ
වනොවතවනන ඝන අඳුරක මිංමුළඳ වී සටි යුොක
වමම ආවල කව අරුවණ දා දැන ට ශත්ය වර්ෂ 14
ක ට වතර ිරනක මක්කඳ ් නෙරව දී බිහි විා.
වමම සුවිවශේෂී දරුවඳ බිහි වන්න ට මඳස කිහිතාක ට
වතර ඔහු වේ පිාඳ  හ අබ්දුල්ලඳ ් වමවලොවින් සමු
වෙන තිබිණි. ඔහු වේ ීමාඳ  හ අබ්දුල් මුත්ත්යීබ් විසන්
වමා ට වතර අරඳබි සමඳජව භඳවිත්යව වනොතිබූ
‘මු ම්මද්’ ාන නම වමම දරුවඳ ට ත්යබන ලදී.
‘මු ම්මද්’ ාන්වන හි සමීතත්ය ම සිං ල තිපවර්ත්යනා
‘්රවශිංසඳව ට ලක්  හ පුද්ෙලාඳ’ ාන්න . අනඳරකම
උතතින් ම උරුම කර වෙන බිහි  හ වමම දරුවඳ රැක
බලඳ ෙත්වත් එතුමඳ වේ ීමාඳ  හ අබ්දුල් මුත්ත්යිකබ්
විසිව. වාස අවුරුදු ා වන විා ආදරය ා මව ද
වමවලොවින් සමුෙත්ත්යඳ ා. එතුමඳ වේ අට වන විව දී
රැක බලඳ ෙත් ීමාඳවේ ද වමවලොව ජීවිත්යව අවසඳනා
සදු විා. ඉන් තසු එතුමඳ ව රැක බලඳ ෙත්වත් පිාඳ වේ
සව දරවාකු  හ අබු ත්යඳිකබ් විසිව. ිවස සම්මත්ය
අධදඳතනාක් වනොලැබූ එතුමඳ එව ර කම ඳ සුු 
වදඳතඳරාන් ට සම්බන්ධ වීම ත්යමඳ වේ ජීවිත්යව
චර්ාඳව බව ට තත් කර ෙත්වත්ා. උතතින් ම
අනඳරකම උරුම කර වෙන බිහි වී ජීවිත්යව අන්
කිසවවකු වබොව විට අත් වනොවිඳි දුෂ්කරත්යඳවන් ට
මුහුණ දුන් එතුමඳ වර්ත්යමඳන වල ක ජනෙ නවාන්
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බිිකාන 1.8 ක ව වත් සෑම ත්යර වදවනකුවෙන් එක්
අවාකු වේ තරමඳදර්ශී චිපත්යා තමණක් වනොව
අසමසම ආදරා ට ඳ වෙෞරවා ට තඳත්රම  හ උතුම් ම
මිිවසඳ බව ට තත් වී සීමම සැබැවින් ම අත සැම වේ
විමසුම ට ලක් විා යුතු කඳරණාක් ාන්න අත වේ
ිව ත්යමඳනී මත්යා . එතුමඳ වේ වමම අද්වි ා
වශ්රාේෂ්ඨත්වා ට ව ේතු විග්රත කරන ්රවිංශ ජඳතික වශ්රාේෂඨ
්
ඉති ඳසඥවාකු  හ ලඳමඳර්ටිිව 1854 දී ිකයු “History
of Turkey” නම් ග්රතන්රව (2 කඳණ් ා 276 – 277
පිටුව) ත ත්ය සඳ න් අයුිපන් කරුණු දක්වඳ ඇත්ය.
“මිිවස් ැකිාඳවන් වල වශ්රාේෂ්ඨ බව මිිවා ැකි
මිනුම් දණ් වලස :
1. අරමුවණ් විශඳලත්වා
2. ඒ සඳ ඳ ඇති ත සුකම් වල අල්ත බව ඳ
3. ලද ජාග්රත ණාන් හි අති විශිෂ්ටත්වා
ානඳිරා නම් මු ම්මද් ඳ ඉති ඳසව සසඳන්න ට
වතොව ොසත් විා ැක්වක් කේරුන්ට ද? වලොව සු්රවක
ට මිිවසුන් ත්යැනුවේ අවි ආයුධ, නී න්
ඳ
අධිරඳජදාන් තමණි. මු ම්මද් සිකත්ය කවළේ මුදඳවන්,
නී න්, අධිරඳජදාන්, ජන න් ඳ කුලතතිාන්
තමණක් වනොවේ. එවක ට වලොව තුවනන් වකොටසක්
 හ මිිකාන සිංඛ්දඳත්ය ජන න් ද, අල්ත්යඳරාන් ද,
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වදවිවරුන් ද, ආෙම් ද, අද ස් ද, විශ්වඳසාන් ඳ
ආත්මාන් ද මු ම්මද් විසන් වසොලවඳ දමන ලදී. ත්යව ද
ජාග්රත ණව දී එතුමඳ වතන්  හ චඳම් බව, එකම
පිවිතුරු අධිෂ්ඨඳනාක් සඳ ඳ මිස රඳජදාන් අත්තත්
කර ෙැනීම මුල් කර වනොෙත් එතුමඳ වේ කැත වීම,
එතුමඳ වේ ිවමක් නැති වන්දනා, වදවිඳුන් සමෙ
එතුමඳ කළ ආධදඳත්මික කරනාන්, මරණා ඳ
මරණවාන් ද එතුමඳ ලද ජා, වම් සාල්ල අත ට
දක්වන්වන් මුළඳවක් වනොව සකල මනුෂද වර්ොඳට ම
වා ෙද  හ නීති තද්ධතිාක් වෙො නැගීම ට එතුමඳ ට
ස ා  හ ශක්තිා . එක් අත්යකින් වදවිඳුන් කේරුන්දැ
කිාන අත්යර, කේරුන් වදවිඳුන් වනොවන්වන් ද
ාන්නත් අත ට එතුමඳ තවස . දඳර්ශිවකාඳ, කථිකාඳ,
වදවිඳුන් වේ ිවවා ජිත්යාඳ, නීති සම්තඳදකාඳ,
සටන්කඳමිාඳ, ්රවතිතත් න් වෙො නැූ  පුද්ෙලාඳ,
ත්යර්කඳනුකුල සිංකල්තාන් ස්රඳපිත්ය කළ මිිවසඳ, පිළිම
නැති ද මක් ඇති කළ නඳාකාඳ, රඳජදාන් විස්සක්
ඳ එක් ආධදඳත්මික අධිරඳජදාක් වෙො නැූ 
වසන්තතිාඳ, එතුමඳ නම් මු ම්මද් වේ. මිිවස්
ැකිාඳවන් මිිවා ැකි සාලුම මිනුම් උතවා ගී
කිරීවමන් තසු මු ම්මද් ට ව ඳ වශ්රාේෂ්ඨ පුද්ෙලවාක්
ත්යවත් විසුවේ දැ අත ට වනොබිා ව ඇසා ැක.
මු ම්මද් ආෙමික ගුරුවරවාක් විා, සමඳජ
්රවතිසිංස්කරණා කරන්වනක් විා, ා තත් මඟ
වතන්වන්වනක් විා, දක්ෂ තඳලකවාකු විා. එතුමඳ
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කුු තෙ මිතුවරකු, අෙනඳ සෙවාකු ද, ව ොඳ පිවාකු,
ආදරවන්ත්ය සැමිවාකු, ානඳදී වමම සාලු චිපත්ය වල
අති උත්ත්යරීත්යර සම්මිශ්රාණාක් විා. එතුමඳ වේ වමම
ගුණඳිංෙ විකන් එකක් ව වමත්යරම් රමය ා වලස
පිහිටි එක ම පුද්ෙලවාකුවත් මුු  මිිවස් ඉති ඳසව
ම වනොමැති ත්යරම් ා. වමත්යරම් සුවිශඳල ජාක් එතුමඳ ට
හිමි කර දුන්වන් එතුමඳ සතු ව තිබු අීමමිත්ය
තරඳර්රකඳමී බව .”
වමා ඉස්ලඳමිකවාකු වනොවන ්රවිංශ ජඳතික වශ්රාේෂ්ඨ
ඉති ඳසඥවාකු  හ ලඳමඳර්ටිිව 1854 දී ිකයු “History
of Turkey” නම් ග්රතන්රව මු ම්මද් නබි
තුමඳණන් පිළිබඳ ව සඳ න් කර තිබූ ආකඳරා .

ඉස්ලඳමවාන් තසු ඉත්යඳ වකටි කලක්
තුළ සදු  හ සමඳජ තිපවර්ත්යනා
ඉ තින් විස්ත්යර කළ තිපිර ඉත්යඳම ම්වල්ච්ඡ ත්යත්ත්වව
සටි සමඳජා ඉස්ලඳමවාන් තසු කුමන ආකඳරව
තිපවර්ත්යනාක ට භඳජනා වුවඳදැ ාන්න දැන් විමසඳ
බලමු.
වමවන්  හ මිිවස් සමඳජාක් එවලස අත්ය ැර දැමීම
වදවිඳුන් වේ සැලැස්ම වනොවන බව ඉන් තසු ඇති  හ
සදුවීම් විකන් මනඳව ඔප්තවපු වව . අල් කුර්ආනා ත ළ
වීමට වතර තිබු සමඳජ ාරඳර්රා ඉ තින් එඩ්වඩ්
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ගිබන් විසන් විස්ත්යර කරනු ලැබුවේ. අල් කුර්ආනා
ත ළ වීවමන් තසු එනම් මු ම්මද් තුමඳ ව වදවිඳුන් වේ
අවසඳන තණිවි ා මිිවස් වර්ොඳ වවත්ය දැන්වීවම්
ධර්ම දුත්යාඳ වලස තත් වකොට එමගින් සදු  හ සමඳජ
විප්තවලවා ත්යවත් ඉත්යඳ ්රවසද්ධ ඉති ඳසඥවාකු වු
ස්වකොට්ලන්ත්ය ජඳතික වත්ය මස් කඳල ල් (Thomas
Carlyle) විසන් “On Heroes, Hero-Worship, and
The Heroic in History” නමින් වතොත්යක් තළ කරමින්
අල් කුර්ආනා ත ළ විවමන් තසු ඒ අනුව ජිවත් වු
ජනාඳ වේ ස්වභඳවා විේර කරන වකොටස එම
වතොවත්යන් උපුටඳ දක්වන්න ට කැමැත්වත්යමු.
“ඉත්යඳ ත ත් ම්වල්ච්ඡ ත්යත්වව සට මුු  ම ත් මිිවස්
වර්ොඳට ම අන්ධකඳරව සට ආවල කා ට එන මඟ
එළි වතව ළි කළ ස උසස් දැනුවම් භඳරකඳර න් බව
ට මු ම්මද් විසන් වම් ජනාඳ ව තත් කරවන ලදී.
වලොව බිහි වු දඳ සට කිසවවකු වේ අවධඳනා ට ලක්
වනොවී කඳන්ත්යඳරව ත්යැන් ත්යැන් වල ත්යඳවකඳිකක ව
ජීවත් වවමින් සටි දුගී එව ර ජන සමඳජා ඉත්යඳ වකටි
කඳලාක් තුළ වලොව සැම වේ අවධඳනා ිරනඳෙන්න ට
සමත්  හ අත්යර වලොව වශ්රාේෂ්ඨ ජන සමඳජාක් වලසත්
වෙෞරවා ලබන්නට ද සුදුසුකම් උරුම කර
ෙත්වත්ා.”
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මිිවස් ඉති ඳසව සදු  හ උසස් ම සමඳජ විප්තවලවා
සඳ ඳ මුල්  හ වමම වශ්රාේෂ්ඨ නඳාකාඳ පිළිබඳ මුස්ිකම්
වනොවන විද්වතුන් වේ අද ස් මීළඟ ට විමසඳ බලමු.

මු ම්මද් තුමඳණන් පිළිබඳ වලොව ්රවසද්ධ
විද්වතුන් වේ මත්යාන්
එතුමඳ පිළිබඳ ව වලොව මුස්ිකම් වනොවන විද්වතුන්,
නඳාක න්, ඉති ඳසඥ න්, රඳජද තඳලක න්,
්රවශිංසඳත්මක අද ස් තළ කර තිබුණ ද එ න් එක්
වැදෙත් ්රවකඳශනාක ට ්රවමුඛ්ත්යඳවක් දීම සුදුසු ාැ
සත්යන්වනමි. අත සාලු වදනඳවේ ම වෙෞරවා ට තඳත්රම
 හ ම ඳත්මඳ ෙඳන්ධි තුමඳ මු ම්මද් තුමඳණන් පිළිබඳ ව
දක්වඳ තිබු අද ස් වදස ට අතවේ අවධඳනා වාොමු
කරමු.
ම ඳත්මඳ ෙඳන්ධි තුමඳ මු ම්මද් තුමඳ වේ චිපත්යා
පිළිබඳව “Young India” සඟරඳව ට අද ස් දක්වමින්:
“අද වලොව සටින දස ලක්ෂ සිංඛ්දඳත්ය දවත් වල රැඳී
සටිනඳ වශ්රාේෂ්ඨත්යම පුද්ෙලාඳ පිළිබඳ ව දැන ෙැනීම ට
මට අවශද විා. එා කිාවන විට ඉස්ලඳම් ද ම
බහුත්යරාක් මනුෂද දවත් වල විවශේෂ ත්යැනක් ෙැනීම
ට ව ේතු වුව අසතත්ය වනොවන බව වැටහුණි. එාට
ව ේතු වුව නබි වරාඳ වේ චඳම් ජීවිත්ය රටඳව . ත්යමන්
ෙැන කිස විවටක වනොත්යකන
තරඳර්රකඳමී
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ගුණඳිංො . එතුමඳ වේ වතොවරොන්දු වල ට එතුමඳ දැක්
 හ වැදෙත් කම . එතුමඳවේ සෙ න් ට
ඳ
අනුෙඳමික න් ට එතුමඳ දැක්  හ කැතවීම . එතුමඳ වේ
වනොබිාවන සුු  ස්ථිර බව, වදවිඳුන් වකවරහි එතුමඳ
ත්යැබූ අචල විශ්වඳසා, එතුමඳ වේ අරමුණු වකවරහි
එතුමඳ ට තිබුණු අධිෂ්ඨඳනා ානඳිරා එතුමන් ඉිරිපව
තිබු සාලු බඳධක සුනුවිසුනු කළඳ මිස එා කවළේ
අසතත්ය වනොවේ. නබි තුමඳ වේ ජීවිත්ය කත්යඳවේ අවසඳන
වකොටස මඳ කිාවඳ ිවම කළ විට, එතුමඳ ෙැන මට
කිාවන්න ට ාමක් නැති බව දැක මඳ ඉම ත්
වශ කාට තත් වීමි.”
එතුමඳ අනක්ෂර වුවවකු බව අල් කුර්ආනා සඳක්ෂි
දර .
“නබිවරා, වමා ට වතර කිසදු ග්රතන්රාක් ඔබ කිාවඳ
නැත්ය, ඔවබ් දකුණතින් කිසවක් ිකාඳත් නැත්ය. එවසේ
 හව නම් අසත්යදවන්ත්ය න් ට (ඔබ මගින් ත ළ කරන
ලද අල් කුර්ආනා පිළිබඳ ව) සැක කරන්න ට ඉ
තිබිණ” (අල් කුර්ආන් 29:48)
නමුත් වමම අනක්ෂර පුද්ෙලාඳ මගින් විශ්වව
අධිතති වදවිඳුන් මනුෂදා වර්ොඳ වේ අවසන්
මඳර්වෙ තවද්ශකා  හ අල් කුර්ආනා මනුෂදා
වර්ොඳ වවත්ය ඉිරිපතත් කරන්න ට කටයුතු කරන ලදී.
වමම අනක්ෂරභඳවා වනොවුව නම් වමම අවසන්
මඳර්වෙ තවද්ශකා එතුමඳ වේ ිවර්මඳණාක් වලස
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තවසන්න ට අසත්යදවන්ත්ය න් ඉිරිපතත් වන්න ට ඉ
තිබුණු බව ද එම වැකිවාන් ම කරුණු තැ ැිරික වකොට
ඇත්ය. අල් කුර්ආනව ්රවඳති ඳර්ා ස්වභඳවා පිළිබඳ ව
වලොව සුතත්යළ විදදඳඥවරවාකු වේ අද ස් ත තින්
ඉිරිපතත් වකොට ඇත්වත්යමු.
්රවිංශ විදදඳඥ න් වේ සිංෙමව සඳමඳජිකවාකු වු ද
ජඳත්යදන්ත්යර ීයර්තිාට තත් විදදඳඥවාකු වු ද
ම ඳචඳර්ා වමොිපස් බුවක ල් විසන් නුත්යන ත්යඳක්ෂණික
ශිල්ත ක්ර්ම උතවා ගි කර ෙිවමින් ඊජිප්තවතුවේ දී මු  හ
වම සස් තුමඳවේ කඳල වකවඳනුවේ ජීවත්  හ ෆීර්අවුන්
වේ (Pharaoh) මළ සරුර පිළිබඳ ව වැඩිදුර තිපක්ෂණ
තවත්වනු ලැබිණි. වමම මළ සරුර පිළිබඳ ව අල්
කුර්ආනව ිවශ්චිත්ය සඳ නක් තිවබන බව මුස්ිකම්
විදදඳඥ න් එතුමඳ ට දන්වඳ සටින ලදී. සාලු
තර්ව ෂණ අවසඳනව ිර විස්මාට තත් ඔහු විසන්
ත ත්ය සඳ න් ්රවකඳශනා ිවකුත් කරන ලදී.
“නුත්යන දත්ත්ය අත්යර ශුද්ධ වු ග්රතන්ර පිළිබඳ ව සඳධක
වසොාන පිිපස ෆිර්අේන් වේ සරුර පිළිබඳ ව කුර්ආන්
වැකි තවසන අතිශ න් විස්මා ජනක සඳධක දැක
ෙන්න ට නම් ක වර
නුවර ජඳතික
වකෞතුකඳෙඳරව රඳජකිා මෘත්යවද් ත්යබඳ ඇති
කඳමරා ට ාඳ යුතු .”
ත්යම රට බලඳ ගිා වමොිපස් බුවක ල් විසන් කුර්ආන්
ඳ බ බලා නුත්යන විදදඳත්මක සද්ධඳන්ත්යාන් සමෙ
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සැසඳීමක ට වාොමු වකොට “The Bible Quran and
Modern Science” නැමැති ග්රතන්රා 1978 ්රවකඳශා ට
තත් කවළේා. මධදස්ර විග්රත ාක වාවදන ජඳත්යදන්ත්යර
කිර්තිා ට තත් ්රවවීණ විදදඳඥවාකු වු ම ඳචඳර්ා
වමොිපස් බුවක ල් ත්යම ග්රතන්රව ත ත්ය සද න්
අයුිපන් කරුණු තැ ැිරික කිරීමක වාිරණ.
“අල්-කුර්ආනා මු ම්මද් තුමන් වේ කෘතිාක් ාැ
තවසන්නන් වේ කල්පිත්යා සඳවදද එකක් බව ඉ ත්ය
සද න් කරුණු (ඔහු විසන් අල්-කුර්ආනා නුත්යන
විදදඳත්මක සද්ධඳන්ත්යාන් සමෙ සැසඳීවමන් වසොාඳ
ෙත් කරුණු) විකන් වතවන්. අකුරු වනොදත්
අනක්ෂරවඳිරවාකු ට මුු  ම ත් අරඳබි සඳහිත්යදව
විශිෂ්ටත්යම සඳහිත්යදධඳිපාඳ විා ැක්වක් වකවසේ ද?
නුත්යන යුෙව අන් කිසදු මිිවවසකු වනොදැන සටි
විදදඳත්මක සත්යදාන් අල්ත මඳත්රම වරදකින් ව
වත්යොරව ශත්ය වර්ෂ 14 ක ට වතර ව ළිදරේ කළ
ැක්වක් වකවසේ ද?” (125 පිටුව)
වමම මිිවසත්කවම් වශ්රාේෂ්ඨත්යමාඳ පිළිබඳ ව මුස්ිකම්
වනොවන විද්වතුන් වේ ත්යවත් අද ස් විමසඳ බලමු.
ම ඳචඳර්ා වමකල් එච්. ඳට් නමැති විද්වත්යඳ වලොව
ඉතදුනු සාලු නඳාක න් පිළිබඳ ව ඉත්යඳ ෙැඹුරු
තර්ව ෂණාක ිවාැළී 1978 දී “The 100 : A Ranking of the Most Influential Persons in History”
නමැති ග්රතන්රා ්රවකඳශා ට තත් කවළේා. එහි දී ඔහු
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විසන් අිංක එක ට වත්ය රඳ ෙනු ලැබුවේ මු ම්මද්
තුමඳණන්ව ා. එා ට ව ේතු ත ත්ය සඳ න් අයුිපන් ඔහු
ඉිරිපතත් කර ඇත්ය.
“මඳ විසන් මු ම්මද් තුමඳ ව වලොව ජීව ත් හ, ජන
සමඳජව ා තත්ය ට බලතෑම් කළ නඳාක න්
ලැ ස්තුවේ අිංක එක ට වත්ය රඳ ෙැනීම ඇත්යැමුන් වේ
ආශ්චර්ා ට ඳ ්රවශ්න කිරීම් වලට ලක් විා ැක.
නමුත් ආෙමික වමන් ම වලෞකික වක්ෂ්ේත්රව වශ්රාේෂඨ
්
 හ සඳර්රකත්වාක් ලබඳ ෙත් ත්යවත් නඳාකවාක් මිිවස්
ඉති ඳසව වනොමැත්ය.”
ම ඳචඳර්ා වක්. එස්. රඳම්රිනෂ්ණ රඳඕ සා
“Muhammed, The Prophet of Islam” ාන
කෘතිව වමවසේ තවස :
“මු ම්මද් වේ චිපත්යා නම් තිපමඳණා ට ඇතුු  වී එා
සම්පුර්ණවාන්ම වට ඳ ෙැනීම ඉත්යඳ දුෂ්කර බව
වතවන්. ඇත්වත්යන් ම මට ග්රත ණා කරන්න ට
ලැබුවණ් ඉන් බිඳක් තමණි. එා වකත්යරම්
මනස්කඳන්ත්ය සද්ධි මඳලඳවක එකතුවක් ද? වවරක
වදවිඳුන් වේ ාට ත් දුත්යවාක් එතුමඳ තුළින් පිළිබිඹු
වව . වමොව ොතින් එතුමඳ වීර වසන්තතිවාකි. විවටක
ඔහු
වවවළන්වදකි.
සැණින්
එතුමඳ
රඳජත්යඳන්ත්රිතකවාකි,
කථිකවාකි,
සමඳජ
්රවතිසිංස්කරණවඳිරවාකි. ත්යවත් එතුමඳ අනඳර න් වේ
රැකවවලකි. ව ලුන් ිවද ස් කරන්න ට වවර
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දරන්වනකි.
ස්ත්රීනන්
වේ
ෙැලවුම්කරුවවකි.
විිවසුරුවවකි. සැදැ ැවත් පුද්ෙලවාකි. එතමණක්
වනොව වමම චිපත්ය සාල්වල් ම එතුමඳ එක ඳ සමඳන
කත්යඳනඳාකවාකි.”
දඳර්ශිවකවාකු  හ වජ ර්ජ් බර්නඳඩ් වෂ ඔහු වේ “The
Genuine Islam” නම් 1936 දී ිකයු ග්රතන්රව අද ස්
දක්වමින්:
“එතුමඳ මිිවස් වර්ොඳ වේ ෙැලවුම්කරුවඳ ාැ
අමත්යනු ලැබිා යුතුා. එතුමඳ වැිව පුද්ෙලවාකු වමම
වල කව අධිරඳජාඳ බවට තත් වුවව ොත් වර්ත්යමඳන
වලොව මුහුණ තඳ සටින සාලුම ෙැටලු විකන් එතුමඳ
වලොව මුදවඳ වලොව ට අද අත්යදවශද වී ඇති සඳමා ඳ
සතුට වෙවනනු ඇත්ය ාැ මඳ ත්යරව ම විශ්වඳස කරමි.
වලොව වමවත්යක් තඳ ත්යබඳ ඇති විශිෂ්ටත්ය ම පුද්ෙලාඳ
එතුමඳ ා. එතුමඳ ද මක් වදසුවේ ා. රඳජදාන්
ස්රඳපිත්ය කවළේා. ජඳතිාක් වෙො නැගුවේ ා. ගුණ
ා තත් බව ට නව මුහුණු වරක් ඉිරිපතත් කවළේා.
අලුත් වද්ශතඳලනම ා
ඳ සමඳජයී ා
්රවතිසිංස්කරණාන් ආරම්භ කවළේා. ්රවබල ඳ ්රිනාඳශීී
සමඳජාක් වෙො නැගුවේ ා. එම සමඳජා මු ම්මද්
වේ වදසුම් සාල්ල ්රිනාඳව ට නිංවමින් ඒ සාල්ල
්රවඳවා ගික බව වලොව ට සනඳර කරමින් සටින අත්යර,
සදඳකල් තවතින වසේ මනුෂද වර්ොඳ වේ සතුම් තැතුම්
හි ඳ ැසරීම් රටඳවන් අතින් ම ත් ලලදඳයී
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වතරළිාක් ඇති කර ඇත්වත් ා. තිිපසන් කල්්රිනාඳ
විකන් ද අඥඳනව අඳුවරන් ද එකිවනකඳ කුළල් කඳ
ෙැනීවමන් ඳ ව ල් බවවන් වතළී ආර්ථික අව ිව
ේ ව
හිිවවතත්වත් සටි අරඳබීන් ව එ න් ිවද ස් කර
සමෘද්ධිමත් ිරයුණුවක් කරඳ උසස් කරමින් මඳනුෂික
සඳනුකම්තඳව ඳ වශ්රාේෂ්ඨ ගුණ දම් විකන් ව බි
සමඳජාක් වතරදැිප වකොට ෙත් උතුම් ද මක ධජා
ාටවත් එතුමඳ ජනාඳ ව එක්සත් කවළේා.
සවුතඳවුන්වමන් ජීවත් වවමින් සටි මිිවස් රිංචුවක්
වම්සඳ විශඳල අනගිභවනීා ත්යලාක ට තත් කිරීම
සඳ ඳ එතුමන් ට ෙත්ය වුව දශක වදකක කඳලාක්
තමණක් වීම වමම විතර්ාඳසා වවත්ය නැණවත්
වල කාඳ ට ඇති වන විමතිා සා ද ස් වඳරාකින්
වැඩි කරනු ිවාත්ය ා.”

සමඳප්තවතිා
වමවලස අල් කුර්ආනා ත ල  හ කඳල වකවඳනුව ඳ
මු ම්මද් තුමඳණන් වේ ජීවිත්ය තසුබිමත් සලකඳ බලඳ
සම්පුර්ණ ඓති ඳසක සමඳජ ත්යත්ත්වා අවවබ ධ
වනොකර ෙිවමින් ත්යැිවන් ත්යැන වැකිාක් උපුටඳ
දක්වමින් සම්පුර්ණ ඉස්ලඳම් ද ම ම අතීයර්තිා ට තත්
කිරීම ට දරන වබොළඳ වදඳාඳම ා ත්යරව ව ළඳ
දකින්වනමු.
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දැන ට වවරා වැපිරීම සඳ ඳ වවබ් අ වි ඳ
අවනකුත් මඳධදා මගින් වමන්ම අන්ත්යවඳදී සිංවිධඳන
මගින් කර වෙන ාන්නඳ  හ ්රිනාඳවන් කිසවසේත් ම බුදු
ද ම ව
අන් කිසම ද මක ට වනොව ොබිනඳ
්රිනාඳවක් බව අවධඳරණවාන් තවසන්න ට
කැමැත්වත්යමු. සැබැවින් ම වමම වවබ් අ වි කඳර න්
ඳ අන්ත්යවඳදී සිංවිධඳන කරුවන් බුදු ද වම් නඳමවාන්
දැන ට කරවෙන ාන්නඳ  හ අසත්පුරුෂ ්රිනාඳවවන්
අත ඳසා ට ලක් කර ඇත්වත් බුදුන් ව න්වසේ ව ඳ
බුද්ධ ධර්මා . බුදු ද ම ත්රමස්ත්යවඳදී ද මක් වලස
වමොවුන් වේ ්රිනාඳකඳරකම් මගින් වල කාඳ ට හුවඳ
දක්වඳ ඇත්ය. වමම ත්යත්වා ව ඳම නැවැත්වීම ට
බලධඳරීන් වමන් ම සඳමා ට කැත  හ සාු  ලඳිංකික
ජනාඳ කටයුතු කළ යුතුව ඇත්ය.
යුද්ධාක අවසඳනාක් දුටු සමඳජාක් එීය යුද්ධා
අවසඳනව වෙො නෙන සමඳජා ෙැන බරතත්යළ
වලස කල්තනඳ කළ යුතුව ඇත්ය. එවසේ වනොවුණු විට
නැවත්යත් අත ඇදී ාන්වන් යුද්ධාක ට විා ැකිා.
නැවත්යත් යුද්ධව ගිිවසු  දල්වන්න ට වවර දරන
වද්ශ වර හීන් ව ඳුනඳ ෙිවමු, බුදුන් ව න්වසේ ට ඳ
බුදු ද ම ට අත ඳස කරමින් වබෞද්ධ වවස් ෙත්
අන්ත්යවඳදී සිංවිධඳනාන් හි ්රිනාඳකරුවන් ඳ වවබ්
වීර න් වේ ්රිනාඳකඳරකම් නැවත්වීම ට ව ඳම ්රිනාඳ
කරමු. තශ්චඳත් යුද සමඳජාක් අතට අත ෙැන නැවත්ය
සත්යඳ බලන්න ට අවස්රඳව සලස්ව . අ ත්යව අත කළ
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වැරිර ිවවැරිර කර ෙනු වස් එා ඉත්යඳ අෙනඳ
අවස්රඳවකි. ජීවිත්යා නැවත්ය අලුතින් ිවර්මඳණා කළ
යුතු ව ඇත්ය. වවරා වක්ර් ධා ඉවත්ය ලඳ සැම ට
සතුටින් සඳමවාන් ජීවත් විා ැකි සමඳජාක් ස්රඳපිත්ය
කරන්න ට ව ඳම අවශද පිාවර ෙන්න ට ඉිරිපතත්
වවමු. ිවවෂේධනීා ලක්ෂණ ඉවත්ය ලඳ සඳධනීා
ලක්ෂණ රකිමින් ඳ වත ෂණා කරමින් ඉිරිප ෙමනක්
අරඹමු. විසිංවඳදී වනොවී සිංවඳදී සමඳජාක් තුළ සාලු
කරුණු සඳමකඳමී ව විසඳඳ ෙැනීම ට අධිෂ්ඨඳනශීීව
්රිනාඳ කරන්න ට ලක් මවවේ සාු  දරුවන් එක ට අත්
වැල් බැඳ ෙිවමු. වසෞභඳෙදවාන් පිිප සිංවර්ධිත්ය ශ්රීව
ලිංකඳවක් වෙො නෙන්න ට අතවේ පුර්ණ දඳාකත්වා
ලබඳ වදමු. සාලු ආෙමික ඳ වඳර්ගික වකොටස් ත්යමන්
වේ වතොදු අනනදත්යඳව  හ ‘ශ්රීව ලඳිංකිකත්වා’ ඉස්මතු
කරමින් එක් ධජාක් ාටවත් එක මවකවේ දරුවන්
වමන් ජීවත් වවමු.

ඔවබ් අද ස් අතට දන්වන්න.
sinhala@islamhouse.com
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