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��තලය මත �ව� වන ��ස් පර�ර ‘��සා’ යන 

පදනම මත � ඒ!ය�වය" #$%& කළ ද ම(ෂ ්ය 

ව�ගයා +ළ අෙ�ක. රකාර //ධ�වය� ද"නට 

ඇත. ෙමම //ධ�වය� නැවත ��සාෙ4 

ඒ!ය�වය සමග අ(5ලතාවකට ප� ෙකොට 

සා��ක�වය ෙගොඩ නැ8ම  සාම�ක සහ�වනෙ9 

�:ක හරය ෙලස අ# ද;�ෙන�. ��සා හැර �< 

මහ� ස�ව ෙලෝකයම ‘ස�වයා’ යන 

එ!ය�වෙය� ?"ත @වද ඔ@� අතෙ� ඇB 

//ධ�වය� ස�වයාෙ4 ඒ!ය�වය සමග 

අ(5ලතාවකට ප� ෙකොට සා��ක�වය ෙගොඩ 

නැ8ම කළ ෙනොහැ"ක" බව අ# ද;�ෙන�. 

ෙමයට ෙහේ+ රාEය" BFණ ද එම කHI /4 රහ 

;Jම ෙමම :#ෙ9 අර�ණ ෙනොවන අතර ‘��සා’ 

සහ ‘ස�වයා’ අතර ඇB ෙමම ස්වභාවය� ෙදෙ" 

ෙවනස පැහැL: ;Jම අර�I ෙකොට ෙගන� 



 

4 

ෙමෙලස කHI දැ"Mමකට . රෙNශය" ලබා 

ගැPමකට අදහස් කරන ල�ෙ�. අප +ළ ඇB 

//ධ�වය� එ;ෙනකා #$5Q ;Jමට ෙම�ම 

ෛවරය " ෙරෝධය පදන� කර ෙගන කට?+ 

;Jමට ෙයොදා ග�ෙ� න� ��සා හා ස�වයා 

අතර ෙවනස" දැ;ය ෙනොහැ; ත��වය" උදා 

ෙව�. එහා වැෙT බQලා මා�ම පැන එන /ට ෙමහා 

වැෙT බQලා ඌව සපා ක�නට Fර�� ප�න හැV 

අප දැක ඇ�ෙත�. කැෙQ �ව� වන ස+� �� රා 

;Jෙම� තම�ෙ4 මා�ම සටහ� කර ග�B. එම 

මා�ම +ළට එන තම ව�ගයාව සපා කෑම උ�ෙ4 

�Xත�. ස�ව�� +ළ ඇB ෙමව� . රෙ�ශ 

ආZප� යය උසස් යැ� ස�මත ��සා +ළ ද එවැ� 

" Xයාව� �[ ෙN න� එය ��සක්මට 

ෙනොෙහො%නා BXස� #$ෙවත;.  

 

එ" ව�ගයක ස+� තව� ව�ගයක ස+� සපා 

ක�නට ඉLXප� ෙව�. �ෙස5 ද;න බQලා ඌව 

සපා ක�නට Fර�� [ව ය�. මාංශ භ"ෂක ස�ව 

ව�ග අතෙ� සමාදානය" ;�ෙසේ�ම ද"නට 

ෙනොමැත. �ංහයා හා N යාඝ ්රය� අතෙ� ඇ�ෙ� 

;� Lනක සමාදානයට ප� කළ ෙනොහැ; 
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ෛවරය;. ෙමවැ� වා�^ක ෛවරය හා " ෙරෝධය 

ඇBව කට?+ ;Jම BXස� ෙලෝකෙ9 

ල"ෂණය" �ස ��ස් පර�රට ෙකොෙහ�ම _[_ 

#$ෙවත" ෙලස #$ගැPමට ෙනොහැක. ඉසල්ා`ය 

ඉගැ�M� ��සාෙ4 ජාBක ෙගෝ� Xක භාෂාමය 

ශාJXක ව�ණමය //ධ�වය� ෙම�ම ආග�ක 

බb�වය ද යථා�ථය" ෙලස #$ගP. ෙමම 

වා�^ක ආග�ක හා සංස්කෘBක අන� යතාව� 

ඉස්ලාමය . රB"ෙෂේප ෙනොකරන බව අවධාරණය 

කළ ?+ව ඇත. න�� තම වා�^ක�වය ෙහෝ 

අෙන5� සාධකය" ෙහෝ ශ ්ෙ�ෂ්ඨය යන මතෙ9 

#�ටා අ� වා�^ක�� ව ෙම�ම ආග�ක�� ව 

ෙහළා ද;�නට� �Xහැර කර�නට� ;�ෙව5ට 

අ�Bය" ෙනොමැB බව ඉස්ලාමය උග�ව�.  

 

5ලවාදය, ව�ණවාදය, ජාBවාදය, ආග�වාදය වැ� 

��සා එ;ෙනකාෙග� [රස්ථ කරවන මත වාදය� 

ඉස්ලා`ය ඉගැ�M� +ළ ;�ෙසේ�ම අ�ත�ගත M 

ෙනොමැත. �ස:්� ය( වා�^ක අනනhතාව" 

ෙනොෙN. එය ආග�ක අනනhතාව" පමණ;. 

එන� ඉසල්ාමය තම �වන මග ෙලස ෙතෝරා ග� 

අෙය5 බව හiනා ගැPම පමj එ�� 
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දැ"ෙව�ෙ�. එෙහ�� ෙයෝනක �ස:්�, මැෙQ 

�ස්:�, �ංහල �ස:්�, ද/ඩ �ස්:�, බ�ග� 

�ස්:� ආl වශෙය� ඇතැ� අවසථ්ාව�� l අපට 

අස�නට ලැFණ ද සැබැ/�ම ඉසල්ා�කෙය5 

අ�වා�යෙය�ම අQ 5�ආනය හා න% 

+මාණ�ෙ4 #$ෙවත (_�නා) #$ෙගන ඒ අ(ව 

�/තය සකස් කර ගත ?+ ෙව�. ෙ� අ(ව 

?"Bය, සාධාරණ�වය, PB ගHක බව 

��ස�කම හා ෙ�ව භ"Bය පදන� කර ග� 

‘උ�මතය’ න�� හැq�ෙවන /ශව් ��ස ්

සෙහෝදර�වෙ9 එ" සාමාrකෙය5 බවට සෑම 

ඉස්ලා�කෙය5ම ප� ෙව�. එෙහ�� 

ඉස්ලා�කෙය5ට වා�^ක�වය පදන� කර ග� 

ෙබlමක ෙකොටස් කHෙව5 /ය ෙනොහැක. 

වා�^ක�වය යථා�ථය" බව ඉසල්ාමය 

#$ග�ත� ඉසල්ා�ක�� අතෙ� වා�^ක�වය 

පදන� කර ග� ෙබlම" ෙහෝ ෙsදය" B%ය 

ෙනොහැක.  

 

ඔබට අයහපත කර�නාට ඔබ යහපත කළ ?+ බව 

අQ 5�ආනය උග�ව�. අසQවැ�ය� 

ඉස්ලා�ක��ද නැ�ද ය�න #$බඳ තැ!ම;� 
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ෙතොරව ම(ෂh�වෙ9 සෙහෝදර #Xස" ෙලස 

සලකා ඔ@�ෙ4 පශන් හා අවශhතාව� තම�ෙ4 

ද වග!ම" ෙලස සලකා කට?+ කරන ෙලස 

ෙශේෂ්ඨ න% වද� අපට උග�ව�. ��සාට ඇB 

එකම ජාBය ම(ෂh ජාBය බව� අෙන5� 

වා�^ක�වය� එ;ෙනකා හiනා ගැPෙ� 

සාධකය� පමණ" බව� ඉස්ලාමය උග�ව�. 

ජාBවාදය #$5Q ෙකොට පB"ෙෂේප කර�. 

ම(ෂh�වෙ9 ෙශේෂ්ඨ�වය wෙකන පXL �යx 

��_� සමග සෙහෝදර බැyම;� ?+ව කට?+ 

කර�.    

 

ජාBවාLයා මාන�ක ෙරෝ^ෙය" ද? 

(පහB� උ�ටා ද"වා ඇ�ෙ� PBඥ ධ�මපාල 
ෙසේනාර�න මහතා /�� සකස් කරන ලද 
:#ය;� උ�ටා ග� ෙකොටස" වන අතර වා�^ක 
අනනhතාව සහ�:�ම ඉස්ලාමය පB"ෙෂේප 
ෙනොකරන බව අවධාරණය කළ ?+ව ඇත. න�� 
තම වා�^ක�වය ෙශේෂ්ඨ යන මතෙ9 #�ටා අ� 
වා�^ක��ව ෙහළා ද;�නට� �Xහැර 
කර�නට� ;�ෙව5ට අ�Bය" ෙනොමැB බව 
ඉස්ලාමය උග�ව�.)  
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“ඔබ �ංහලෙය"ද? �ංහලෙය" න� ඔබ ඒ බව 

දැන ග�ෙ� ෙකෙසේද? �ංහල යන න�� ෙපP 

�Vන ෙබොෙහෝ ෙදෙන5ෙග� ෙමම පශන්ය මා 

/�� අසා Bෙ}. ඒ එ"ෙකෙන5ෙග�ව� 

සෑෙහන #$+ර" මට ;� /ෙටක ලැ~ ෙනොමැත. 

 

ෙදමළ, ෙත$� ආl ජාB වලට ඇ+ල� වන 

අයෙග� ද ඔබ ෙදමළ බව ද�ෙ� ෙකෙසේද? ඔබ 

ෙත$� බව ද�ෙ� ෙකෙසේදැ?� මා /�� අසන 

ලද පශ්න වලට ඒ ;�ෙව5ෙග� ද සෑෙහන 

#$+ර" ;� /ෙටක ෙනොලL�. 

 

ෙමම පශන්ය ගැන සමහH ;ෙපB. #$+ර ඉතා 

පැහැL: ව ෙපෙන�නට B%ය l පශ්නය අස�ෙ� 

5මට දැ� සමහH ආප_ අසB. ෙමය /ෙනෝදයට 

අසන පශ්නය" වශෙය� සමහH සලකB. ෙමම 

පශ්නය ගැන `ට ෙපර ;� /ෙටක තම� �+ෙ9 

නැතැ� තව� සමහH #$+H ෙදB. ෙකෙසේ ෙහෝ 

ෙNවා, ඒ ;�ෙව5ෙග� පශ්නයට සෑෙහන, 

ත�කා(5ල, ඒ�+ ගත හැ; #$+ර" 

ෙනොලැෙබ�.  
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මෙ4 ෙදමN#ය� �ංහල�� �සා මම ද 

�ංහලෙය"� ය( ෙබොෙහෝ ෙදෙන5 ඉLXප� 

කරන ත�කය�. ෙමය පශ්නයට #$+ර" lම 

ෙනොව පශ්නය තව Vක" [රට තQx කර දැ`ම 

පමණ;. ෙදමN#ය� �ංහල�� බව දැන ග�ෙ� 

ෙකෙසේදැ� ඊළඟට පශ්න කළ ?+ වන බැ/�ය. 

පශ්නය ෙමෙසේ L^� Lගට තQx  කර දැ`මට 

�<වන. එෙහ� පශ්නෙ9 /සyම" �[ ෙනොෙව�. 

 

ෙකෙන5 �ංහල ව�ෙ� �ංහල භාෂාව කථා කරන 

�සාය ය( තව� ත�කය;. ළදH කාලෙ9 �ට 

�ංහල ෙගදරක ඇB දැ� Mම �සා �ංහල පමණ" 

කථා කරන ෙවන� ජාB වල අය �VB. �ංහල 

කථා කළ පමj� ඔ@� �ංහල ජාBයට අය� 

@ව� වශෙය� සලක( ෙනොලැෙ}. ළදH කාලෙ9 

�ට ෙවන� ජාBකෙය5 ළඟ ඇB දැ� Mම �සා 

අනh භාෂාව" කතා කරන �ංහලෙයෝ �VB. 

�ංහල භාෂාව කථා ෙනොකළ පමj� ඔ@b �ංහල 

ෙනොෙවB යන සැල!ම" ද නැත. එෙහ�� �ංහල 

භාෂාව කථා ;Jම �සා ෙකෙන5 �ංහල ව�ෙ� 

ෙහෝ ඉං�� භාෂාව කථා ;Jම �සා ෙකෙන5 

ඉං�� ජාBකෙය5 ව�ෙ� ෙහෝ ෙනොෙව�. 
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එෙසේ න� �ංහල, ෙදමළ, ඉං��, ජ�ම�, ජප� ආl 

ය�;� ජාBයකට ෙකෙන5 අය� බැN �ශ්චය 

වශෙය� දැන ග�ෙ� ෙකෙසේද? ෙමම පශ්නයට 

Lය හැ; #$+ර" ෙනොමැB�. �වැරL #$+ර" 

Lය හැ; ව�ෙ� �වැරL පශ්නයකට පමj. ෙ� 

පශ්නය වැරLය. �වැරL #$+ර" `ට Lය හැ; 

ෙනොව�ෙ� එෙහ�� ය. ඇ�ත වශෙය� ජාBය 

යැ� ගත හැ; ෙදය" ෙනොමැB ව B%ය l අසවලා 

;න� ජාBයට අය� දැ� ඇ_ /ට ඊට #$+ර" 

ෙකෙසේ න� දත හැ; ෙව�ද? 

 

ඔබට 5ඩා දHෙව" �V� න� ඔbෙ4 ශJරය 

ෙහොq� පJ"ෂා කර බල�න. ඔbෙ4 �ංහල බව 

දැ"ෙවන /ෙශේෂ අවයවය" ෙහෝ සල5ණ" ෙහෝ 

ඒ දHවාෙ4 ශJරෙ9 #�ටා Bෙ}ද? ෙකතර� 

ෙසNව� එවැ�න" ඔබට ද;�නට 

ෙනොලැෙබනවා ඇත. l�ඝ කාලය" �+� ��ත� 

�ව� � �ෙගෝල කලාපෙ9 ෙ�ශ�ණය අ(ව ඇB 

� _[, ක<, [&H, කහ ආl හෙ� පාට" �ස �ංහල, 

ෙදමළ, ඉං��, ජ�ම� ආl ජාBය" දැ"ෙවන 

;�ම අවයවය" ෙහෝ ස්වභා/ක සල5ණ" ෙහෝ 
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ෙලෝකෙ9  ;�ම රටක ම(ෂh දHෙව5ෙ4 

ශJරෙ9 ෙනොමැත.  

 

එෙහ� �< ම(ෂh ව�ගයටම සාධාරණ � ඒ දHවා 

වැෙඩ� ම ෙදමN#ය� /��, පXසරය /��, 

සමාජය /��, ජාB නාමය" එම දHවා මතෙය � 

ආෙරෝපණය කර( ලැෙබ�. ත�ක ;Jෙ�, ෙහේ+ 

?"B ෙසොයා බැ�ෙ�, සංස�දනය කර බැ�ෙ�, 

ශ"Bය" ෙනොමැB ඒ දHවා ෙනො �තාම, 

ෙනොදැ(ව�ව ම, එම ජාB නාමය #$ග��. එය 

#$ෙගන මම අසවQ ජාBයට අය� ෙකෙන" � 

යන හැ8මට කමෙය� ප� ෙව�. ඔබ �ංහල @ෙ9 

�ංහල � ය� ;�ව" ඔබ උ�ප�Bෙ9 �ට 

ස්වභා/ක ෙලස ඔබට BFI �සා ෙනොව 

ෙදමN#ය�  ඇ+< සමාජය /�� ඔෙ} �ෙ� ඇB 

කර � දෘෂ්Vය �සා ෙනොෙN දැ� �තා බල�න. 

 

5HQෙලෝ ජාB වශෙය� එ;ෙනකාට ෙවනස ්

ෙවB. උ5ස්සා සහ පෙර/යා අතර�, ව�වා සහ 

ෙමොනරා අතර� සව්භා/ක ෙවනස" Bෙ}. 

�ංහලයා සහ ෙදමළා අතර� ඉං��කාරයා සහ 

ජ�ම�කාරයා අතර� එවැ� ෙවනස" Bෙ}ද? 
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5HQල� සහ �@පා@� ෙම� ෙනොව ෙලෝකෙ9 

සෑම තැන ම �Vන ම(ෂhෙයෝ එකම ජාBයකට 

අය� ෙවB. ඒ ජාBය වනා� ම(ෂh ජාBය�. සතh 

වශෙය� පව�ෙ� ඒ එකම ජාBය ය. �ංහල, 

ෙදමළ, ඉං�� ආl දහස් ගණන" න� ව:� 

හැq�ෙව�ෙ� සතh වශෙය� ෙනොමැB, එෙහ� 

දෘෂ්Vය �සා ඇB කර ග� සංඥා මාත පමණය. 

අ�ථය" නැB න� ස�හය" පමණය. 

 

නැB ෙදය" ඇතැ� �තා ෙගන ඒ අ(ව හැ�ෙරන 

තැනැ�තා මාන�ක ෙරෝ^ෙය;. අසPපෙය� 

�Vන මෙ4 �තෙය5 බැ�මට අංෙගොඩ මාන�ක 

ආෙරෝගh ශාලාවට මා ^ය අවසථ්ාවක l � 

Lයෙසේන �ංහෙQ ර��Hව� වහ�ෙසේ 

නැමැ�ෙත" මා සමග කථාවට වැ�ෙ�ය. තමා 

Lයෙසේන ර� බැN ඔb තරෙ9ම /ශව්ාස කරනවා 

පමණ" ෙනොව ඔb හැ�ෙර�ෙ�ද රාජ 

�ලාෙව�ය. ඔb Lයෙසේන ර� ෙනොවන බැN 

ෙකෙන5 ;Nෙවො� එෙසේ ;N තැනැ�තා #සේස5 

වශෙය� ඔb සලකනවා ඇත.  
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Lයෙසේන ෙනොවන තැනැ�තා Lයෙසේන යැ� �තා 

ෙගන Lයෙසේන වශෙය� හැ�ෙරන /ට ඔb 

මාන�ක ෙරෝ^ෙය" ෙව� න� ඇ�ත වශෙය� 

නැB �ංහල ජාBය", නැB ෙදමළ ජාBය", නැB 

ඉං�� ජාBය", ඇතැ� �තා ෙගන මම 

�ංහලෙය"�, මම ෙදමෙළ"�, මම ඉං�� 

කාරෙය"� � හැ�ෙරන තැනැ�තා මාන�ක 

ෙරෝ^ෙය" ෙනොව�ෙ� ෙකෙසේද? 

 

ඇ�ෙ� එකම ම(ෂh ජාBය�. අ# �ංහල��, 

ෙදම<� ෙහෝ ඉං��� ෙනොව ම(ෂhෙයෝ ෙව�. 

ස�ව ජා��ෙ4 සව්භා/ක ෙබlම අ(ව ම(ෂh 

ව�ගයා ස�බ�ධෙය� පව�නා සතh ෙමය�. 

එෙහ� නැB ජාB /ෙශේෂය" ඇතැ� �තා ෙගන 

එම දෘෂ්Vෙය� බැi( අය ෙමම සතh දැ!මට 

අෙපොෙහොස� ෙවB. 

 

නැ�ත" ඇතැ� ��ෙම� හට ග� ෙදය" බැ/� 

ජාBවාදය මාන�ක ෙරෝග /ෙශේෂය" වශෙය� 

සැල;ය ?+ය. ෙමරට පමණ" ෙනොව ෙලෝකෙ9ම 

�Vන ඉතාම වැ� ෙදනා එම දෘෂ්Vෙය�, එම 

�ළාෙව�, බැiනාb අය ෙවB. එෙහ�� ඔ@b එම 
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සතh දැ!මට  අසම�ථ ව�නාbය. අ�තෙය� 

ෙලෝකෙ9 ඇB � �යxම ?�ධ ෙකෝලාහල වලට 

�:ක ෙහේ+ව @ෙ9 ජාBවාදය න� � ෙමම මාන�ක 

ෙරෝගය�. 

 

/දhා�මක L?Iව �සා සැපව� ව �ව�ව�ට 

�යxම ඉඩ පස්තා සැල� Bෙබන ව�තමාන 

ෙලෝකෙය � පවා ෙනොෙය5� [" �Xහැර වලට 

ම(ෂhයාට �bණපා�ට �[ M Bෙබ�ෙ� 

ෙ�ශපාලන දෘෂ්V ව:� ෙව� ^ය ජාBවාදය ෙහේ+ 

ෙකොටෙගනය. 

 

බලව� රටවල ෙම! මාන�ක ෙරෝගෙය� 

ෙපෙළ�ෙනෝ ��_� ල� ගණ� මැJම සඳහා 

පරමාI ආ?ධ තැPම ආl ෙලො5 උම+ �යා වල 

ෙයෙදB. ලංකාව වැ� 5ඩා රටවල ෙමම මාන�ක 

ෙරෝගෙය� ෙපෙළ�ෙනෝ �PමැJම, කැB ෙපොx 

ව:� ඇන ෙකොටා ගැPම, තම�ෙ4 ෙනොවන 

භාෂාව;� :යන ලද නාම �වH වල තාර ගෑම 

තම�ෙ4 ආග�ක�වෙය� බැහැර ආග�ක ස්ථාන 

කඩා %ඳ දැ`ම තම වා�^ක�වෙය� බැහැර 
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අයෙ4 වhාපාර සථ්ාන හා �ෙවස් ^� තැ~ම ආl 

5ඩා උම+ �යා වල ෙයෙදB. 

 

ම(ෂ ්යයා අද �V�ෙ� ඉතාම අවදාන� ස�ත 

?ගයකය. ව�තමාන ත��වය ෙකතර� භයානක 

දැ� ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙනොද�B. අද ෙලෝකෙය � 

" Xයා කර�ෙ� `ට ෙපර ;� කෙලක ඇB ෙනො� 

/Zෙ9 බලෙNගය" බැN සැල;ය ?+ය. 

ස්වQපය" වැරl ^යෙහො� අ@H[ ;�පය"  

ඇ+ළතl �< ම(ෂ ්ය ව�ගයාම පෘ�/ෙය� වැන� 

යාමට මා�ගය සැලෙස�ට බැX නැත. එවැ� 

අන+රකට භාජන ෙනොM ෙමම �රණා�මක 

අවස්ථාව ප_ කර ගත හැ; ව�ෙ� අෙ. ජාBය, 

අෙ. රට යනාl වශෙය� �ත�� ඔ@ෙනො@� ඇන 

ෙකොටා ගැPෙම� ෙනොව අෙ. ෙලෝකය යැ� 

�ත�� ම(ෂ ්ය ව�ගයම ��ෙය� ?"ත ව වැඩ 

;Jෙම�. එෙහ�� අෙ. ජාBය අෙ. රට යැ� අද 

�තන තැනැ�තා අ��ෙය� " Xයා කරන 

තැනැ�ෙත" ෙනොෙNද? �< ම(ෂ ්ය ව�ගෙ9ම 

ස+ෙර" ෙනොෙNද?”              
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PBඥ ධ�මපාල ෙසේනාර�න මහතාෙ4 මතය� 
ඉහB� උ�ටා දැ"Mෙම� ප_ ෙ� #$බඳව 

/ෙශේෂඥ මෙනෝ ෛව� ය හා මෙනෝ �;�සක 
අදහස්  ෙදසට අවධානය ෙයො� කර�නට අදහස ්

කර�ෙන�.  ජා� ය�තර #$ගැPම" හා 
!�Bය" ඇB ‘TIME’ සඟරාවට අය� පහත 
සඳහ� ෙව} ස�බ�ධකෙය� ලබා ග� ෙතොර+H 

පහB� සං"�.තව උ�ටා ද"වා ඇ�ෙත�.  
 
http://ideas.time.com/2012/05/04/is-racism-an-
illness/ 

“ජාBවාදය ෙරෝගය" ද? මෙනෝ �;�සක�� හා 

මෙනෝ /� යාඥ�� ෙමම වැදග� කHණ 

සංවාදයකට බi� ෙකොට ඇත. අගBගා��වය 

ෙරෝගකාරක ත��වය" ද ය�න #$බඳ ව 

පXෙ®දය" ‘Oxford Handbook of Personality 

Disorders’ නමැB ග�ථයට ඇ+ළ� ;Jමට 

කට?+ ෙකොට ඇත. ෙමම අගBකා��වෙය� 

අදහස් ව�ෙ� ස�ව ෙශේෂඨ්  මාන�ක�වය" ඇB 

එ" වා�^ක ෙකොටස" /�� තව� _< ෙහෝ පහ� 

යැ� එම සමාජෙ9 ස�මත වා�^ක ෙකොටස" 

ස�බ�ධෙය� සාහ�ක�වය හා ¹ෂණය �දා 

හX�� කට?+ ;Jම�.”  
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 ෙමම :#ෙ9 අඩං� /ස්තර �යQල ෙම� ඇ+ළ� 

කර�නට අප අදහස් ෙනොකළ අතර ෙම� පධාන 

කHණ න� ‘ජාBවාදය’ අස්වභා/ක මාන�ක 

ත��වය" ෙලස /ගහ ෙකොට B~ම�. පහB� 

සාම�ක සහ�වනය #$බඳ ව ඇB ඉසල්ා`ය 

ඉගැ�M� ෙදසට අවධානය ෙයො� කර�.       

ඉස්ලාමය හා සාම�ක සහ�වනය 
අප �ව� ව�ෙ� බb සංස්කෘBක හා බb 

ජනවා�^ක සමාජයකය. �හ�ම� +මාණ� 

(අQලාහ්ෙ4 සාමය හා ආ»�වාදය එ+මා ෙකෙර� 

අ�ෙNවා)  හා අQ 5�ආනය අපට උග�ව�ෙ� 

සෑම ෙදනා සමග සම^ෙය� හා සාමෙය� �ව� 

ව�නටය. � ලාං;ක�� ෙලසට අප ෙපො[ කට?+ 

වලl සෑම ජන ෙකොTඨාසය" සමගම 

සහෙයෝගෙය� කට?+ කළ ?+ ව�ෙන�. 

/ෙශේෂෙය�ම �ස:්� ෙනොවන සෙහෝදර 

සෙහෝදXය� සමග අප �ව� වන පXසරය +ළ ඇB 

වන සෑම ෙපො[ කට?�තකlම උපකාර කර�� හා 

�යාකාJ ෙලස සහභා¼ Mම අප /�� 

අ�වා�යෙය� ම කළ ?�ත" බවට ප� M ඇත. 

හL� ආපදාව", අසPපය"  වhසනය" ෙහෝ 
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ෙවන� කරදරය" ඇB � /ට උපXමෙය� උපකාJ 

Mම අපෙ4 වග!ම" ෙව�. 

 

�හ�ම� +මාණ� (අQලාහ්ෙ4 සාමය හා 

ආ»�වාදය එ+මා ෙකෙර� අ�ෙNවා) අපට 

ෙ�ශනා කර ඇ�ෙ� තම අසQවැ�යා 5ස^�ෙ� 

�Vය l අප 5ස #ෙර�නට අ(භව ෙනොකළ ?+ 

බවය. අසQවැ�යා �ස:්� ද �ස:්� ෙනොව�ෙන" 

ද ය�න වැදග� කHණ" ෙනොෙN. ෙම�� අප 

අවෙබෝධ කර ගත ?�ෙ� අසQවැ�යාෙ4 

අවශhතාව #$බඳ ව අප ශ"B පමාණෙය� 

උපකාJ /ය ?+ බවය. 

 

තව� වෙරක මෘත ෙ�හය" wෙගන යන #Xස" 

[� /ට �හ�ම� +මාණ� (අQලාහ්ෙ4 සාමය හා 

ආ»�වාදය එ+මා ෙකෙර� අ�ෙNවා) වහාම එයට 

ෙගෞරව #jස නැ¼ �V /ට අසල �V සහා% 

වරෙය5 (�+ෙර5) පවසා �Vෙ9 එය 

?ෙදNෙව5ෙ4 මෘත ෙ�හය" බව�. ෙම�� එම 

සහා% වරයා අදහස් කෙළේ එය ?ෙදNෙව5ෙ4 මෘත 

ෙ�හය" �සා නැ¼ �¾මට අවශh ෙනොවන බව�. 

න�� �හ�ම� +මාණ� වහාම පවසා �Vෙ9 
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ඔb� ම(ෂhෙය5 බව�. ඉස්ලාමෙ9 ඉගැ�M� 

පදන� M ඇ�ෙ� ම(ෂh�වයට ෙගෞරව ;Jම �Q 

කරෙගනය. එම �සා අප �ව� වන පXසරෙ9 

_හද�වය ෙගොඩ නැ¼ම සෑම �ස:්� වරෙය5ෙ4ම 

වග!ම බවට ප� M ඇත. අෙනhෝනh අවෙබෝධය 

ෙගොඩ නැ¼මට �Q #යවර අප /�� ගත ?+ ව 

ඇත.    

 

සාම�ක සහ�වනය ස්ථා#ත ;Jම උෙදසා මග 

ෙප�වන �:ක පBප�B හතර"  ඉසල්ා`ය 

ඉගැ�M� +ළ ඇB බව අ# ද;�ෙන�. එම 

වැදග� කHI ෙකෙර� අපෙ4 අවධානය පළ� ව 

ෙයො� කර�. 

 

දහම #$බඳව බලපෑම" ෙනොමැත 

ආග�ක බැqයාව" ඇB සමාජයක ආග�ක 

/ශව්ාසය ඉතා සංෙNl සාධකය;. ඉසල්ාමය 

ආග�ක පචාරණය අ(මත කරන අතර තම� 

ෙ�ශනා කරන ෙහෝ පහදා ෙදන කHI අ� අය 

/�� #$ ගත ?+ යැ� බලපෑ� ;Jම 

ස���ණෙය�ම තහන� ෙකොට ඇත. ෙම ම^� 

��තන �දහස සහBක ;Jම" ඉසල්ා`ය 



 

20 

ඉගැ�M� ම^� ඉLXප� කර�. ඉස්ලාමය #$බඳ 

කHI පහදා lෙ�l ඉතා ෙගෞරවPය අ?X� අ� 

අයෙ4 �� ෙනොXදවා  _හද�වය පදන� � 

සංවාදය� � �යැෙළන ෙලස අQ 5� ආනය 

උපෙදස් ලබා ෙද�. 

 

“පඥාෙව� ?+ව ද යහප� උපෙදස් ම¿� ද 

(ඹෙ4 පරමාZපBෙ4 මා�ගය ෙවත ඇර?� 

කර�.” (අQ 5�ආ� 16 – 125) 

 

ඉස්ලාමය අ�පB� ප+Hවා හXන ලද දහම" යන 

�තhා මතවාදය ෙමම වැ;ය ෙම�ම  පහB� 

උ�ටා ද"වා ඇB අෙන5� අQ 5�ආ� වැ; 

සහ�:�ම පB"ෙෂේප කර�. කHI ෙමෙසේ B%ය 

l ආ�යාBක ෙබොෙහෝ ෙබෞ�ධ රටවQ බෙල� 

ඉස්ලා`යකරණයට ප� කරන ලද බව ෙචෝදනාව" 

ඇත. ඇෆ්ග�සත්ානය මාලLව�න ඉ�[P�යාව 

වැ� රටවQ ෙ� සඳහා උදාහරණ ෙලස ෙගන හැර 

ද"වB. ෙමම ෙචෝදනාව� � සතhතාව #$බඳව 

කHI /ම�මක ෙයlම වැදග� කHණ" ෙලස 

අ# සලක�ෙන�. ෙමම පXව�තනය� �[ @වාය� 

පවසන කාල වකවා(ව පජාත�තවාl හා මානව 
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අ�Bවා�ක� පදන� කර ග� ��තන �දහස 

සහBක කරන පාලන කමය� BF ?ගය� 

ෙනොෙN. ෙබොෙහෝ /ට පැවBෙ9 රාජා�Ä කමය;. 

ෙමම පාලන කමය� +ළ ෙබොෙහෝ /ට �[ @ෙ9 

රජ+මාෙ4 #$ෙවත රටවැ�යා /�� අ(ගමනය 

;Jමය. පළ�ව ෙබෞ�ධ රට" ව පැවB මාලLව�න 

ඉස්ලාමය වැලඳ ග�ෙ� ෙකෙසේද ය�න 

ඓBහා�ක ෙතොර+H පදන� කර ෙගන /මසා 

බල�. පහත සඳහ� ෙව} ස�බ�ධකෙය� ෙමම 

ෙතොර+H උ�ටා ග�ෙත�.   

 

http://ambeblog.wordpress.com/2010/01/26/con

version-of-the-maldives-to-islam/      

http://www.vermillionmaldives.com/maldives-

history.htm 

 

ෙමොෙරො"ෙකෝ ජාBක අF බරකා� ?_ෆ් අQ 

බ�බX න� ඉස්ලා`ය /�වතාෙ4 මැLහ� Mෙම� 

�. ව. 1153 l එන� දැනට ශත ව�ෂ 9 කට පමණ 

ෙපර මාලLව�න ර� හා වැ�ය� ඉසල්ාමය වැලඳ 

ග� බව ඓBහා�ක ෙතොර+H ෙහ$දර@ කර�. 

එවකට එ� රජක� කෙළේ  � ËFවන අL�යා ර�ය. 
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‘��ෙ4’ රාජ පර�පරාෙN පළ� ර� � � 

මහාබරණ රජ+මා ෙමම ර�ෙ4 මN පා�ශවෙය� 

ඔbට මාම��ය /ය.     

 

මාලLව�� ර� හා වැ�ය� ඉසල්ාමය වැලඳ ග� 

ෙතොර+H ෙදස අපෙ4 අවධානය ෙයො� කර�. 

‘ර�නමාX’ න� � �b[ රා"ෂසෙය5ට  මසකට 

වර" කනhාව" %: ෙදන ස�පදාය" එම රෙT 

B~ ඇත. 5සප� ඇlම ම^� කනhාව� ෙතෝරා 

ගැPම �Xත /ය. ෙවරළාස�නව #�ටා ඇB 

/හාරය" අසල ෙමෙලස ෙතෝරා ග� කනhාව� 

සැ�දෑ වHෙN නවතා ය( ලැෙ}. ෙමෙලස නවතා 

^ය තHjයෙ4 ත��වය බල�නට එන #Xසට 

ප_ Lන උදෑසන ද;�නට ලැෙබ�ෙ� :ං^ක 

[ෂණයට ල" ෙකොට මරා දම( ලැÌ ඇෙ4 මළ 

�Hර�.   

 

අF බරකා� ?_ෆ ් අQ බ�බX +මා නැව� �V 

�වෙසේ කනhාව ෙමෙලස 5සප� ඇlෙම� ෙතෝරා 

ග( ලැÌ /ට එම දැX/ය ෙ}රා ගැPමට ��[ කළ 

එ+මා කා�තා ඇi�� සැර� කනhාව" ෙලස 

ෙවස් වළා ෙගන එම Lනෙ9 /හාරය අසල 
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�V�නට කට?+ කෙළේය. එ+මා එම ස්ථානෙ9 

සවස් කාලෙ9 �ට අQ 5�ආනය පාරායනය 

කර�නට ආර�භ ෙකොට �[ව�නට යන ත��වය 

#$බඳව තැ!ම;� ෙතොරව ඉතා තැ�ප�ව �ට 

ඇත. ප_ Lන උදෑසන එතැනට පැ�j ජනයාට දැක 

ග�නට ලැ~ BFෙ� එම අවස්ථාෙNl� අQ 

5�ආනය පාරායනය කර�� �V අQ බ�බX 

/�වතා ය. ෙමම ආශච්�යම� ද�ශනය [� රජ+මා 

හා රජ ප@ෙQ �යQල� පළ� ව ඉසල්ාමය වැලඳ 

ග� අතර ඉ� ප_ ව රජ+මා අ(ගමනය කර�� 

රටවැ�ය� ද ඉසල්ාමය වැලඳ ග�හ. ඉස්ලාමය 

වැලඳ ගැPෙම� ප_ �හ�ම� %� අ}[Qලාහ ්

න�� රජ+මා තම නම ෙවනස් කර ග�ෙ�ය. 

ගෙNෂකෙය5 � ඉ}( බÍතා /�� ද ෙමම 

ඓBහා�ක ��Zය #$බඳ ෙතොර+H සටහ� කර 

ඇත.       

ෙමය� මාලLව�න ඉස්ලාමය වැලඳ ගැPෙ� 

ඓBහා�ක ෙතොර+H. ඉස්ලාමයට එෙර� ව 

ෙචෝදනා ෙගො( කර�� �Vන #Xස පවසන අ?H 

ෙම� ඉස්ලාමය පැBර Mමට ඉLXප� �න හ�දාවක 

මැLහ� Mම", අ�පතක බලය ෙප�Mම" ආl 

ඉස්ලාමයට පටහැj �යා මා�ග ;�ව" උපෙයෝ¼ 
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කර ෙගන ෙනොමැB බව ඉතාම පැහැL: ව සනාථ 

වන සතhය;. ෙමම ෙතොර+H සමග � 

ලංකා�Mපය F[ දහම වැලඳ ගැPෙ� �රාවෘතය 

සසඳා බල�.  

 

‘අෙශෝක �Xත’ට අ(ව කා:ංග ?ද ජයගහණෙය� 

ල� අ�දැ!� ඔසේසේ F[ දහම වැලඳග� 

ධ�මාෙශෝක ර� /�� ෙබෞ�ධ ධ�ම Îතය� 

වහ�ෙසේලා /ෙ�»ය රටවQ රාEයකට F[ දහම 

පචාරය ;Jම සඳහා #ට� කර හැJම �[ කරන ලl. 

එෙසේ යැ� රටවQ අතර � ලංකාව ද එක;. 

 

ලංකාවට වැඩම කළ ෙබෞ�ධ ධ�ම Îත #Xස 

ස�ෙදෙන5ෙග� සම�/ත � අතර එ� 

පධාන�වය දැHෙ9 ධ�මාෙශෝක රජ+මාෙ4 

�තI ෙකෙන5 � ��i මහ රහත� වහ�ෙසේ ය. 

ෙ� ධ�ම Îත #Xස � ලංකාවට ස�පා.ත ව�ෙ� 

ෙ�වාන�#යBසස් රාජh සමෙ9lය. 

‘ම��දාගමනය’ ය(ෙව� අප කථා කර�ෙ� ෙ� 

ෙබෞ�ධ ධ�ම Îත ක�ඩායෙ� � ලංකා 

ස�පා.Bය�. 
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ම��දාගමනෙ9 අර�I ෙමොනවාදැ� අප ෙ�H� 

ගත ?+ය. ���තලෙ9 l ෙදවන පෑBස ් ර�ට 

�ණගැ_I ��i මා��ය� තම ගමෙ� අර�I 

පැහැL: කර�ෙ� ෙමෙසේය. 

 

‘සමණාමයං මහාරාජ- ධ�මරාජස්ස සාවකා 

තෙ�ව අ(ක�පාය –ජ�Flපා ඉධාගතා’ 

 

මහරජ+ම�, අ# ධ�මරාජයාණ� වහ�ෙසේෙ4 

(F[� වහ�ෙසේෙ4) ශාවකෙයෝ ෙව�. ඔබට 

අ(ක�පාෙව�ම දඹLව �ට ෙම� පැ�jෙය�. 

ෙමය එ� සරල අ�ථය�. 

 

��i මා��ය� වදාළ පXL උ�වහ�ෙසේ ෙම� 

වැඩම කර�ෙ� ධ�මාෙශෝක අZරාජයාෙ4 

රාජ!ය �ෙයෝrතය5 ෙලස ෙනොව ධ�මරාජය� 

වහ�ෙසේෙ4 (F[� වහ�ෙසේෙ4) ශාවකය5 

ෙලසය. ඒ රාජh තා�Ëක කා�යය" උෙදසා 

ෙනොව � ලංකාෙN රජ+මා ඇ+< රටවැ�ය� 

ෙව(ෙව� ධ�ම පචාරක කට?+ ;Jම සඳහාය. 

ෙමෙලස ෙ�වාන�#යBසස් රජ+මා ��i මහ 

රහත� වහ�ෙසේෙ4 ධ�ම ෙ�ශනා #$ෙගන F[ 
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දහම වැලඳ ග� බව ෙබෞ�ධ ඉBහාසය අපට ද�වා 

�¾. ෙ�වාන�#යBසස් රජ+මා F[ දහම වැලඳ 

ගැPම� සමග රටවැ�ය� ද එම මග අ(ගමනය 

කර�� ෙබෞ�ධ ශාවක�� බවට ප� @හ.  

 

මාලLව�න ඉසල්ාමය වැලඳ ගැPම� � 

ලංකා�Mපය F[ දහම වැලඳ ගැPම� අතර 

අ(බ�Zත කාරණා #$බඳ ෙවනස්ක� BFණ� 

��Ï� ෙදෙ" හරය ෙදස අවධානය ෙයො� ;Jෙ�l 

අපට ද"නට ඇ�ෙ� 5මන ෙවනස්ක� ද ;යා 

/මස�නට කැමැ�ෙත�. ෙමම ෙදරෙT ආග�ක 

පXව�තනය අතර හරෙ9 සමානතාව" ඇත� 

මාලLව�� ෙවනස වැරL ෙලස� � ලාංෙ"ය 

ෙවනස �වැරL ෙලස� දැ!ම තම�ෙ4 

��තනෙ9 ප� කම /දහා දැ"Mම" �ස අ� 

;�ව" ෙනොෙN. අෙන5� ආ�යාBක රටවQ 

ඉස්ලාමය ෙතෝරා ගැPම ෙබොෙහෝ [රට ෙමම 

ත��වය�ට සමාන �[ Mම;.  

 

අ�තෙ9 එෙසේ පාලකයාෙ4 දහම අ(ගමනය 

;Jමට රටවැ�යා ෙපල&න ද ව�තමානෙ9 

එවැ�න" �[ Mමට ඇB ඉඩකඩ ;�ෙසේ�ම 
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ෙනොමැB තර�ය. අ�තයට පමණ" �මා � ෙමව� 

සං��Ï� ඉLXප� ෙකොට ඉස්ලාමයට පමණ" 

ෙචෝදනා කර�� කට?+ ;Jම ප� සහ �ෙNෂ 

සහගත අර�I ෙහ$දර@ ;Jම" ෙනොෙNද? 

ෙමව� අසථ්ාන හා අ�� %ය" ෙබෞ�ධ ජනයාෙ4 

��සත� +ළ ඇB ;Jමට කට?+ ;Jම වංච�ක 

�යාව" ෙලස අ# ද;�ෙන�.  

     

ආග�ක බb�වය යථා�ථය" ෙලස #$ග�නා 

ඉස්ලා`ය ඉගැ�M� සනාථ කරන අQ 5�ආන 

වැ; පහB� උ�ටා ද"වා ඇ�ෙත�.  

 

“දහම ස�බ�ධ ව බල ;Jම" ෙනොමැත. 

අයහම¿� යහමඟ පැහැL: ව ඇත.” (අQ-5�ආ� 

2 :   256) 

 

“(ඹෙ4 පරමාZපB අÐමත කෙළේ න� ��තලය 

මත �Vනා �යQල�ම /ශ්වාසව�ත�� ව�නට 

ඉඩ B%ණ. එබැ/� ��_� (�යQල) 

/ශව්ාසව�ත�� වන ෙලස (ඹ (�හ�ම� 

න%වරය,) ඔ@�ට බල කර�ෙන� ද?”  (අQ-

5�ආ� 10 : 99) 
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“සතhය (ඹෙ4 පරමාZපBෙග� යැ� (න%වරය 

(ඹ) පවස@. එෙහ�� කැමB අෙය5 /ශ්වාස 

කර�වා! කැමැB අෙය5 ප ÒB"ෙෂේප කර�වා!” 

(අQ-5�ආ� 18 : 29) 

 

“ඔ@� පවසන දෑ #$බඳ ව අ# මැන/� ද��. (ඹ 

(න%වරය) ඔ@� ෙකෙර� බලපරාකමය 

ෙයොදව�ෙන5 ෙනොෙN. එබැ/� මාෙ4 අන+H 

ඇඟMමට %යව�නා ෙවත අQ 5�ආනය ම^� 

අ(ශාසනා කර�.” (අQ-5�ආ� 50 : 45) 

  

“එබැ/� (න%වරය) (ඹ උපෙදස් ෙද@. සැබැ/�ම 

(ඹ උපෙදස් ෙද�ෙන5මය. ඔ@� #$බඳව (ඹ 

වග!� දර�ෙන5 ෙනොෙN.” (අQ-5�ආ� 88 : 

21-22)     

 

“(ඹලාෙ4 පරමාZපBෙග� � සාධක (ඹලා ෙවත 

පැ�ණ ඇත. කවෙර5 එය �J"ෂණය කර බැxෙN 

ද එය තම�ටමය. කවෙර5 (එම සාධක #$බඳව) 

අ�ධ භාවෙය� �V�ෙ� ද එය තම�ට 
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එෙර�ව�න;. (ඹලා ෙකෙර� ආර"ෂකෙය5 

වශෙය� මා නැත (යැ� න%වරය පවස�). (අQ-

5�ආ� 6 : 104)   

 

“(න%වරය) ඔ@b (ඹව අසතh කෙළේ න� ‘මාෙ4 

�යාව�(� ඵල/පාක) මටය, (ඹලාෙ4 

�යාව�(� ඵල/පාක) (ඹලාට ය. මා කරන දැ�� 

(ඹලා �ෙදොස් @ව�bය. (ඹලා කරන දැ�� මම 

�ෙදොස් ෙව�’ යැ� පවස�”. (අQ-5�ආ� 10 : 

41)     

 

“(ෙ�ව පj/ඩය) ද�වා �¾ෙ� වග!ම හැර අ� 

ෙදය" ර_Qවරයාට ෙනොMය. තවද අQලාහ් (ඹලා 

ෙහ$කරන දෑ ද (ඹලා වස� කරන දෑ ද 

ද�ෙ�ය”. (අQ-5�ආ� 5 : 99)       

 

“(න%වරය) ඔබ� සමග ඔ@b ත�ක කළ /ට 

‘මාෙ4 �bණ අQලාහට් අවනත කෙළ�. තවද මා 

අ(ගමනය කළ@� ද (ෙමෙලසම කෙළෝය)’ යැ� 

පවස�. තවද ‘(ඹලා අවනත � ෙව�ද?’ යැ� 

�ස්තකය ෙද( ලැFව�ෙග� ද උ��වH�ෙග� ද 

(�සත්කය ෙනොෙද( ලැFව� ෙග� ද) /මස�. 
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එෙසේ ඔ@� අවනත @ෙ9 න� ඔ@b යහමඟ ලබා 

ග�ෙතෝය. තවද ඔ@b #�පෑෙN න� එ/ට 

සැබැ/�ම ඔෙ} වග!ම ව�ෙ� පචාරය ;Jම 

පමණය. තවද අQලාහ් ගැ�ත� #$බඳව ස�ව 

_පX"ෂාකාරය.”  (අQ-5�ආ� 3 : 20)  

 

“අQලාහ්ට අවනත ව@. ර_Qවරයාට ද අවනත ව@. 

(ඹලා #�පෑෙවb න� අපෙ4 ර_Qවරයාෙ4 

වග!ම ව�ෙ� (අQලාහ්ෙ4 පj/ඩය) පැහැL:ව 

ද�වා �¾ම යැ� (ඹලා අවෙබෝධ කර  ග�@.” 

(අQ-5�ආ� 5 : 92) 

 

ඉහB� උ�ටා ද"වන ලද අQ 5�ආ� වැ; 

ඉතාම� ම පැහැL: ව අපට ද�වා �V�ෙ� දහම 

#$බඳ ව බලය ෙහෝ අ� ;�ම ආකාරයක 

Õඩනය" ;�ෙව5 ෙවත ෙනොෙයොදවන ෙලසය. 

දහම #$බඳ ව පචාරණ කට?+ වල �යැ�ම අQ 

5�ආනය අ(මත කරන අතර එය අ� අය ව 

ෙප�මකට ල" ෙනොෙකොට කළ ?+ කා�යය" 

ෙව�.  
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� ලංකා පජාතා�Ëක සමාජවාl ජනරජෙ9 

ආ�Äකම වhවස්ථාෙN  III වැ� පXෙ®දෙ9     

×:ක අ�Bවා�ක� #$බඳ ෙකොටෙසේ 10 හා 14 (1)  

වැ� වග��� පහත සඳහ� අ?H සටහ� ෙකොට 

ඇත.  

 

3 – 10 “සෑම තැනැ�ෙත5ට ම තම� අÐමත 

ආගම" ඇදØෙ� ෙහෝ වැලඳ ගැPෙ�  �දහස ද, 

ල}Zය" ෙහෝ /ශ්වාසය" දැJෙ� ෙහෝ #$ගැPෙ� 

�දහස ද ඇ+<ව ��ෙ� �දහසට, හෘදය සා"�ෙ9 

�දහසට සහ ආග�ක �දහසට ��ක� ඇ�ෙ� 

ය”.       

3 - 14. (1) “සෑම �රවැ�ය5ට ම -   

 ( අ)  භාෂණෙ9 �දහසට සහ පකාශනය ඇ+< 

අදහස් පළ ;Jෙ� �දහසට;  ( ආ)  සාමකා`ව 

wසMෙ� �දහසට;  ( ඇ)  සමාගෙමෙ9 �දහසට;  ( 

ඈ)  වෘ��ය ස�B #��Mෙ� සහ වෘ��ය 

ස�Bවලට බැyෙ� �දහසට;  ( ඉ)  එකලාව ෙහෝ 

අ� අය හා සමග, ප��Zෙ9 ෙහෝ ෙපෞ�ග:කව 

තම ආගම, ල}Zය ෙහෝ /ශ්වාසය ඇදØෙම�, 

#$පැlෙම�, ප�ණ ;Jෙම� සහ ඉගැ�Mෙම� 

පකාශ ;Jෙ� �දහසට;  ( ඊ)  එකලාව ෙහෝ අ� 
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අය හා සමග ෙහෝ ස්ව!ය සංස්කෘBය Û"B /yෙ� 

හා වැ� L?I ;Jෙ� �දහසට සහ සව්!ය භාෂාව 

භා/ත ;Jෙ� �දහසට;  ( උ)  එකලාව ෙහෝ අ� 

අය හා සමග ය� Pතh(Üල w;යාවක, 

වෘ�Bයක, ක�මා�තයක, ෙවළඳ වhාපාරයක ෙහෝ 

වhවසායක �?"ත Mෙ� �දහසට;  (ඌ)  � 

ලංකාව +ළ යා� ඊ� �දහසට සහ අÐමත 

ස්ථානයක වාසය ;Jෙ� �දහසට; සහ  ( ඒ)  � 

ලංකාවට ෙපරළා පැ�Ýෙ� �දහසට ��කම 

ඇ�ෙ� ය”.                

 

අQ 5�ආනය ව�ෂ 1400 කට ෙපර තහ@H කර 

ඇ�ෙ� ද දහම #$බඳව ��සාට ඇB ෙමම �:ක 

��ස් අ�Bවා�ක� ය. ඉස්ලා`ය ඉගැ�M� � 

යථා�ථය #$බඳ අවෙබෝධය;� ෙතොරව නග�නා 

� ෙචෝදනා පදන� /ර�ත බව ෙමම සතhය 

ෙතොර+H /ම�ශනය ;Jෙම� ඕනෑම අෙය5ට 

පැහැL: ව( ඇතැ� /ශව්ාස කර�ෙන�. 

අනවෙබෝධය +ර� කර�. අෙනhෝනh අවෙබෝධය 

+$� එ;ෙනකාෙ4 ව�#$ෙව� වලට ගH 

කර�� _හද�වය හා සෙහෝදර�වය මත පදන� � 
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සාමකා` � ලංකාව" ෙගොඩ නග�නට සා��ක ව 

කට?+ කර�.  

 

අ� දහ� #$බඳව කට?+ ;Jෙ� #$ෙවත 

සාම�ක සහ�වනය ස්ථා#ත ;Jෙ� ඉසල්ා`ය 

ෙදවන පBප�Bය සකස් M ඇ�ෙ� අ� දහ� 

#$බඳව කට?+ ;Jෙ�l අ(ගමනය කළ ?+ 

#$ෙවත පදන� කරෙගනය. අප �ව� ව�ෙ� බb 

ආග�ක පXසරයකය. ෙමම දහ� අ+X� ඉස්ලා� 

;+( හා ?ෙදN දහ� අතෙ� ය� සමානක� 

ද"නට ඇත� ඒවා අතෙ� ද �:ක /ශව්ාසය� � 

හා  පBප�B අතෙ� ෙවනස්ක� ද"නට ඇත. 

එෙම� ම ෙබෞ�ධ ��[ හා ෛජන දහ� අතෙ� ද 

ය� සමානක� BFණ ද �:ක පBප�B අතෙ� 

ෙවනස්ක� ෙබොෙහෝමය" ද"නට ඇත. ��සා තම 

දහම සතhය" ෙලස /ශව්ාස කරන අතර ෙමම 

ස� යය අ� අයට� පහදා lමට �ර+H ව කට?+ 

කර�නට ඉLXප� ෙව�. ඉහB� උ�ටා දැ" � 

ආ�Äකම වhවසථ්ාෙව� ලබා l ඇB පBපාදන 

අ(ව ෙමය අ(මත �යාව;. න�� ෙමෙසේ ;Jෙ� 

කමෙNදය +ළ ෙබොෙහෝ /ට සාම�ක සහ�වනය 

%ඳ වැෙටන ත��වය� ඇB Mමට ඇB ඉඩකඩ 
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එමටය. ෙමව� අ�ත� ආග�ක ස�බ�ධතාව� � 

l දහ� අපහාසයට ල" වන අ?X� අදහස් පකාශ 

;Jම හා හැ�Jම බරපතළ කHණ" බවට ප� ව 

ඇත. ෙමව� ත��වය� +$� අෙනhෝනh 

_හද�වයට වඩා ෛවරය හා ෙකෝධය ව�ධනය 

Mෙ� පවණතාව" ඇB Mම ෙනොවැළැ"/ය /ය 

හැ; කHණ;. ෙමෙලස අ� දහ� වලට අපහාස 

;Jෙ� ත��වය" ;�ෙසේ�ම 

ඉස්ලා�කෙය5ෙග� �[ ෙනො/ය ?+ බව අQ 5� 

ආනය පැහැL: උපෙදස් ලබා ෙද�.  

 

“(/ශ්වාසව�ත��), අQලාහ් හැර 5මන දැය" 

ඔ@� අයL�ෙ�ද එයට (ඹලා අපහාස 

ෙනොකර�.” (6:108) 

 

ෙමය ;�ම ඉසල්ා�කෙය5ට පB"ෙෂේප කළ 

ෙනොහැ; ඉතාම පැහැL: ෙම�ම දැ� උපෙ�ශය;. 

ය� ඉසල්ා�කෙය5 ෙමයට පටහැjව කට?+ 

කර�ෙ� න� එ� ��ණ වග!ම එම ��ගලයා ස+ 

වන අතර ෙ� #$බඳව ඉස්ලාමය /ෙNචනය ;Jම 

ෙනොකළ ?�ත;. පහැL: ඉස්ලා`ය උපෙ�ශය�ට 

පXබා�රව ;�ය� bෙදකලා ��ගලෙය5 ෙහෝ 
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ක�ඩායම" /�� �[ කරI ලබන එ! අEෂට් 

�යාවට පXß�ධ ඉසල්ා� දහමට ෙහෝ සමසත් 

�ස්:� පජාවට ෙහෝ ෙදොස් !ම ෙහෝ 

ෙදෝෂාෙරෝපණය ;Jම සදාචාර ස�ප�න ෙහෝ 

F�Z ෙගෝචර �යාව" ෙනොෙN.    

 

අ�ත� ආග�ක ස�බ�ධතාව� පව�වා ෙගන 

යාෙ�l අ(ගමනය කළ ?+ යහ උපෙදස් අQ 

5�ආනය ලබා ෙද�.    

 

 “පඥාෙව� ?+ව ද යහප� උපෙදස් ම¿� ද 

(ඹෙ4 පරමාZපBෙ4 මා�ගය ෙවත ඇර?� කර�. 

තවද (ෙගෞරවා��ත හා) අලංකාර ආකාරෙය� 

ඔ@� සමග ත�ක කර�.” (අQ 5�ආ� 16 – 125) 

 

ඉහත අQ 5�ආ� වැ;ය �< මහ� ම(ෂh 

ව�ගයා සමග දහම #$බඳ ව කට?+ කළ ?+ 

ආකාරය ගැන යහ උපෙදස් ලබා ෙද�.   

  

“දහ� ල�ද@� වන ඔ@� අ+X� අපරාධ කළ@� 

හැර ෙස_ අය සමඟ යහපත ඇB දැ�� �ස ත�ක 

ෙනොකර�. ‘අප ෙවත පහළ කර( ලැÌ දෑ ද (ඹලා 
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ෙවත පහළ කර( ලැÌ දෑ ද අ# /ශව්ාස 

කර�ෙන�. තවද අපෙ4 ෙද/i� ද (ඹලාෙ4 

ෙද/[� ද එකය. තවද අ# ඔbට (අවනත ව�න� 

වන) �ස:්�වH� ව�ෙන�’ යැ� (ඹලා පවස�”.  

(අQ 5�ආ� 29 – 46) 

 

ඉහත වැ;ෙය� /ෙශේෂෙය�ම ;+( හා ?ෙදN 

දහ� අ(ගමනය කර�න� සමග කට?+ කළ ?+ 

ආකාරය #$බඳව පැහැL: උපෙදස ් අ�ත�ගත 

ෙකොට ඇත. ඔ@� අ+X� � යහ ��_� සමග 

යහප� අ?X� සංවාදයක ෙයෙදන ෙලස උපෙදස ්

ලබා l ඇත. ඊසා (ෙ�_ස්) (අQලාහ්ෙ4 සාමය හා 

ආ»�වාදය එ+මා ෙකෙර� අ�ෙNවා) න%වරයා 

ෙවත පහළ කරන ලද ‘ඉ��Q’ න� � සතhය දහම 

ද �සා (ෙමෝෙසස්) (අQලාහ්ෙ4 සාමය හා 

ආ»�වාදය එ+මා ෙකෙර� අ�ෙNවා) න%වරයා 

ෙවත පහළ කරන ලද ‘ෙතෞරා�’ න� � සතhය 

දහම ද ඉස්ලා�ක�� වන අ# /ශව්ාස කරන බවට 

සඳහ� ;Jෙම� ඔ@� හා අප අතර ඇB ස`පතාව 

පළ�ව අවධාරණය ෙකොට ඇත. ඔ@� හා අප 

/ශව්ාස කර�ෙ� සතh � එකම ෙද/i� බව 

පැව�ෙම� ඔ@� හා අප අතර ඇB සමානතාව� 
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තව[රට� තහ@H කර ඇත. ;+( හා ?ෙදN දහ� 

අ(ගමනය කර�න� සමග සංවාදයක ෙයlෙ� l 

අ(ගමනය කළ ?+ �:ක #$ෙවත ෙමම^� 

පැහැL: ෙකොට ඇත. පළ�ව සමානතාව� #$බඳව 

කHI පහදා l ඔ@� සමග ස`පතාව" ෙගොඩ 

නගා ගැPෙම� ප_ අෙන5� කHI සාකඡා 

;Jම වඩා� උ�ත #$ෙවත�. ෙබෞ�ධ ��[ හා 

ෛජන ආග�ක�� සමග ද අ(ගමනය ;Jමට 

වඩා� උ�ත #$ෙවත ෙමය බව අ# ද;�ෙන�.  

 

“(න%වරය) (ඹ ෙමෙසේ පවස@. ‘ම(ෂh��, 

සැබැ/�ම (ඹෙ4 පරමාZපBෙග� � සතhය 

(අQ-5�ආනය) ඔබ ෙවත පැ�ණ ඇත. එබැ/� 

කවෙර5 (එය අ(ගමනය කර) යහමඟ (ෙතෝරා) 

ග�ෙ� ද එ� යහ ඔbටමය. යෙම" ෙනොමඟ 

(ෙතෝරා) ග�ෙ� ද එ� අයහ ඔbටමය. තවද මම 

ඔබව (බලකර) පාලනය ;Jමට බලය" ඇ�ෙත5 

ෙනොව�ෙන�’.” (අQ-5�ආ� 10:108) 

 

එෙහ�� අ� දහ� අ(ගමනය කර�න� සමග 

කට?+ ;Jෙ�l ඔ@�ෙ4 දහමට ෙහෝ ශාසත්ෘ�ට 

;�ම ආකාරයක අපහාසය" ෙනොවන පXL ෙම�ම 
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ඔ@� අපහ_තාවකට ප� වන අ?X� �යා 

ෙනොෙකොට ෙශේෂ්ඨ ච�යාව� අ(ගමනය කර�� 

කට?+ කර�නට ඉසල්ාමය උපෙදස් ෙද�. ෙමම 

ෙදවැ� ඉසල්ා`ය පBප�Bය සාම�ක සහ�වනය 

සහBක කරන වැදග� #යවර;.  

 

//ධ�වය යථා�ථය"  බව #$ගැPම               

සාම�ක සහ�වනය #$බඳව � +�වැ� ඉසල්ා�ය 

පBප�Bය ෙකෙර� අපෙ4 අවධානය ෙයො� කර�. 

එය //ධ�වය යථා�ථය" ෙලස #$ෙගන එ+$� 

සා��ක�වෙ9 අලංකාරය සථ්ා#ත ;Jම�.  

 

“ම(ෂh��, ඇ�ෙත�ම අ# ඔබව එ" #X�ෙය" 

හා එ" ස්Ëයකෙග� ��මාණය කෙළ�. 

ෙකෙන5 අ�කා හiනාග( #jස ඔබ ජා�� හා 

ෙගෝËක�� වශෙය� කෙළ�. ඔබෙග� ක@H� 

ඉතාම� %ය භ"Bක�� ව �V�ෙ�ද, ඔb �යත 

වශෙය�ම අQලාහ ් අ%යස ඉතා ෙගෞරවPය 

තැනැ�ෙත;. සැබැ/�ම අQලාහ් ෙහොq� ද�නා 

අතර ෙහොq� දැ(ව�ව �V�ෙ�ය.”  (අQ 

5�ආ� 49:13)    
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�< මහ� ම(ෂh ව�ගයාම එක ප@ල" බව 

ඉස්ලාමය උග�ව�. ��ස් පර�ෙ� වා�^ක�වය 

යථා�ථය" ෙලස #$ග�නා ඉස්ලාමය 

වා�^ක�වය එ;ෙනකා #$5Q කරගැPමට ෙහෝ 

එ;ෙනකාෙග� [රසථ් Mමට සාධකය" කර 

ෙනොගත ?+ බවද උග�ව�. ��සාෙ4 

ෙශේෂ්ඨ�වය #$බඳ ��ණායකය ෙලස ද"වා 

ඇ�ෙ� අQලාහ් #$බඳව ඇB %ය බැBම�භාවය 

හැර අ� ;�ව" ෙනොවන බව ද ෙමම අQ 5�ආ� 

වැ;ය අපට පැහැL: කර ෙද�.    

 

අQ 5�ආනෙ9 ඉගැ�M� අ(ව �< මහ� ම(ෂh 

පර�රම එ" මවකෙග� හා එ" #ෙය5ෙග� %� 

� එකම ප@ලක සාමාrක��ය. එෙහ�� 

ඉස්ලා�කෙය5ට ජාBවාl Mමට ;�ෙසේ�ම ඉඩ" 

ෙනොමැත.  

 

“�යx ම(ෂh�� ආද� හා හNවා ෙග�. %ය 

භ"Bම� භාවය හා යහක� හැෙර�නට අරා% 

වරෙය5ට අරා% ෙනොවන ෙකෙන5ට වඩා 

ෙශේෂ්ඨ�වය" ෙනොමැත. එෙලසම අරා% ෙනොවන 

ෙකෙන5ට අරා% වරෙය5ට වඩා ;�[ 
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ෙශේෂ්ඨ�වය" ෙනොමැත. _[ ජාBකෙය5 ක< 

ජාBකෙය5ට වඩා ෙශේෂඨ්�වය" ෙනොමැත. 

එෙලසම ක< ජාBකෙය5 _[ ජාBකෙය5ට වඩා 

;�[ ෙශේෂඨ්�වය" ෙනොමැත.” (FහාJ හlස ්

ග�ථය හlස් අංක 1623, 1626 හා 6361)    

 

ඉහB� උ�ටා දැ"@ෙ9 �හ�ම� න% +මාණ� 

(එ+මා ෙකෙර� අQලාහ්ෙ4 ශා�Bය හා 

ආE�වාදය අ�ෙNවා) තම අවසාන හ� නැම[ම ඉ� 

කර�� �යx �ස:්� වH� අමතා කළ 

ඓBහා�ක ෙ�ශනෙය� ෙකොටස;.  

 

“තවද අ# ආද�ෙ4 දHව� ව ෙගෞරවPය�වයට 

ප� කෙළ�.” (17:70) 

 

ජාB ආග� 5ල ෙහෝ අ� ;�[ සාධකය" #$බඳ 

තැ!ම;� ෙතොරව �<මහ� ම(ෂh ව�ගයාම 

ෙගෞරවPය�වයට ප� කර ඇතැ� ඉසල්ාමය 

උග�ව�. ��සා ස්වභාවෙය�ම 

//ධ�වය�ෙග� ?"ත �ෙව;. එම //ධ�වෙ9 

;�[ සාධකය" ��සාව එ;ෙනකාෙග� [රසථ් 

;Jමට ෙහෝ එ;ෙනකා ෙකෙර� ෛවරෙය� 
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ෙකෝධෙය� කට?+ ;Jමට ෙහෝ උපෙයෝ¼ කර 

ගැPමට ඉසල්ා�කෙය5ට ;�ෙසේ�ම අ(මැBය" 

ෙනොමැත.  

 

“අහස් ද ��තලය ද ��මාණය කර ඇ�ෙ�ද, 

(ඹෙ4 භාෂාව�� ද ව�ණය�� ද //ධ�වය 

ඔbෙ4 (අQලාහ්ෙ4) සාධකය�ෙග�ය.” (30:22)   

 

භාෂාව හා ව�ණය #$බඳ ව ඇB //ධ�වය 

ෙද/i�ෙ4 සාධක ෙලස අQ 5�ආනය අපට 

උග�වන අතර //ධ�වෙ9 අලංකාරය අප �යx 

ෙදනාම පXසරෙය� ද;න වැදග� ම සාධකය�. 

�දහස Lනා ගැPෙම� ප_ බb සංසක්ෘBක හා බb 

වා�^ක�ය;� ?� අපෙ4 මාතෘ Û�ෙ9 ‘� 

ලාංෙ"ය’ ෙපො[ අනනhතාව තහ@H ;Jෙ� 

වග!ම පැවHI ෙ�ශපාලන නායක�වය භාෂාව 

�Q කරෙගන ආර�භ කළ ප� ෙ�ශපාල�ක 

�යාව:ෙ9 අවසාන ෙම�ම අවාසනාව�ත 

පBඵලය @ෙ9 ල" මවට තම දHව� දස දහස් 

ගණ�� අ�� කළ දශක +න" Bස්ෙසේ පැවB 

කෲර ?�ධය�. ඉසල්ා`ය ඉගැ�M� අ(ගමනය 

කර�ෙන5ට භාෂාව පදන� කරෙගන /රසකය" 
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ඇB කර ග�නට ;�ෙසේ�ම අ(මැBය" 

ෙනොමැත. යෙම" එෙසේ කර�ෙ� න� ෙද/i� 

/�� ���ත //ධ�වෙ9 සාධකය" පB"ෙෂේප 

;Jම" බවට ප� ෙව�. //ධ�වය යථා�ථය" 

ෙලස #$ග�නා තැනැ�ෙත5ට එම //ධ�වෙ9 

;�[ සාධකය" සාම�ක සහ�වනයට බාධාව" 

ෙලස සැල!මට හැ;යාව" ෙනොමැත.  

 

ද5I අãකාෙN හා ඇෙමXකා( එ"ස� ජනපදෙ9 

ෙමයට ෙපර පැවB ව�ණ ෙsද ගැ�� ෙහේ+ෙව� 

අ�� � �/ත අපමාණය. එෙම�ම ෙමම ත��වය 

ෙහේ+ෙව� //ධ ආකාරෙ9 Õඩාව�ට ප� � ජන 

සංඛhාව ද අB /ශාලය. ඉස්ලා`ය ඉගැ�M� අ(ව 

ෙමය ;�ෙසේ�ම අ(මත �යාව" ෙනොවන අතර 

;�ෙසේ�ම �[ ෙනො/ය ?�ත;. ෙලෝවැ� ජනයාට 

සාමෙය� සෙහෝදර�වෙය� හා සහ�වනෙය� 

කට?+ ;Jමට ඉසල්ා`ය අලංකාර ඉගැ�M� 

ම^� කර ඇB මග ෙප�M� ෙකොෙත" ඉවහQ 

ව�ෙ� ද ය�න ෙමම^� පැහැL: ව( ඇතැ� අ# 

/ශව්ාස කර�ෙන�.             

 

PBය ?"Bය හා සාධාරණය 



 

43 

සාම�ක සහ�වනය #$බඳ ව ඇB හතර වන 

ඉස්ලා`ය පBප�Bය ව�ෙ� PBය ?"Bය හා 

සාධාරණය සැමට සමෙසේ ඉ� වන සමාජ කමය" 

ස්ථා#ත ;Jමය. //ධ මාධhය� වා�තා ;J� 

ම^� අප [�ෙN PBෙ9 හස්තය අ%බවා කට?+ 

;Jමට එ"තරා #Xස" කට?+ කරන බවය. PBය 

�යා�මක ;Jෙ� වග!ම පැවJ ඇB ෙපො:ස ්

�ලධාJ� �හඬ �J"ෂක�� බවට ප� කර�� 

PBෙ9 ආZපතhය %ඳ දම�නට කර�නා � ෙමම 

හැ�J� රටාව කමෙය� රෙT ව�ධනය ෙව�� 

පවBන බව ද"නට ඇත. ෙමය සාම�ක 

සහ�වනයට ;�ෙසේ�ම උ�ත �යා #$ෙවත" 

ෙනොෙN. PBෙ9 ආZපතhය ෙව(වට ආග�ක 

�ෙයෝrත��ෙ4 ආZපතhය �යා�මක ;Jම 

දශක +නක අ��X හා භයානක අ�දැ!� අමතක 

කර�� කර�නා � �යාව;.   

 

� ලංකා පජාතා�Ëක සමාජවාl ජන රජෙ9 

උ�තJතර PBය �  ආ�Äකම වhවසථ්ාව ෙ� 

#$බඳ ව ද"වා ඇB පBපාදන ෙකෙර� අපෙ4 

අවධානය ෙයො� කර�. ආ�Äකම වhවසථ්ාෙN  III 

වැ� පXෙ®දෙ9 ×:ක අ�Bවා�ක� #$බඳ 
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ෙකොටෙසේ 12  වැ� වග�Bය පහත සඳහ� අ?H 

සඳහ� ෙකොට ඇත.  

 

12. -  (1) PBය ප�ඳ�ම සහ �යා�මක ;Jම ද, 

PBෙ9 wකවරණය ද, ස�ව සාධාරණ /ය ?�ෙ� 

ය.   

 

(2) ;�ම �රවැ�ය5 ව�ගය, ආගම, භාෂාව, 

5ලය, ස්æ �Hෂ ෙsදය, ෙ�ශපාලන මතය ෙහෝ 

උප� ස්ථානය යන ෙහේ+ මත ෙහෝ ඉ� කවර �  

ෙහේ+ව" මත ෙහෝ ෙවනස්කමකට ෙහෝ 

/ෙශේෂයකට ෙහෝ භාජන ෙනො/ය ?�ෙ� ය:   

 

එෙසේ @ව ද, රෙජ9 ෙසේවෙ9, අZකරණ 

ෙසේවෙ9, පළා� පාලන ෙසේවෙ9 නැතෙහො� ය� 

රාජh සංසථ්ාවක ෙසේවෙ9 ය� ෙසේවා �?"Bයක 

ෙහෝ çරයක කා�ය ඉ� ;Jම සඳහා ය� 

තැනැ�ත5 ය� භාෂාව"  #$බඳ පමාණව� 

දැPම" ඇBව �¾ම සාධාරණව අවශh වන 

අවස්ථාවක ඒ ෙසේවා �?"Bය ෙහෝ çරය සඳහා 

_[_කම" වශෙය� ඒ භාෂාව #$බඳ එෙසේ 

පමාණව� දැPම" සාධාරණ කාලය" +ළ l ලබා 
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ගත ?+ ය� එවැ� තැනැ�ෙත5ට �යම ;Jම 

Pතhා(Üල  ව�ෙ�ය.  

  

එෙසේම තව [රට�, එවැ� ය� ෙසේවා 

�?"Bයක ෙහෝ çරයක ෙහෝ ;�[ ක�තවhය" 

ය� භාෂාව" #$බඳ දැPම ඇ�ෙ� න� �ස ඉ� 

කළ ෙනොහැ; වන අවසථාවල l, ඒ ෙසේවා 

�?"Bයට ෙහෝ çරයට ෙහෝ ඇ+ළ� කර ගැPෙ� 

_[_කම" වශෙය� ය� තැනැ�ෙත5ට ඒ භාෂාව 

#$බඳ පමාණව� දැPම" B%ය ?+ ය� �යම 

;Jම Pතhා(Üල  ව�ෙ�ය.  

  

(3) ව�ගය, ආගම, භාෂාව, 5ලය ෙහෝ සæ් 

�Hෂ ෙsදය යන ෙහේ+ මත ෙහෝ ඉ� කවර � 

ෙහේ+ව" මත ෙහෝ  ෙවළඳසQවලට, ෙපො[ 

ෙභෝජනාගාරවලට, ආපනශාලාවලට, ෙපො[ /ෙනෝද 

ස්ථානවලට  ෙහෝ තම තමාෙ4 ආගමට අය� ෙපො[ 

èජPය සථ්ානවලට ඇ+<Mම ස�බ�ෙධය� ය� 

අශ"(තාවකට, බැyමකට, �මා ;Jමකට 

නැෙතෙහො� ෙකො�ෙ��යකට ;�ම තැනැ�ෙත" 

යට� ෙනොව�ෙ�ය.   
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රෙT උ�තJතර PBය � ආ�Äකම වhවස්ථාව 

ෙමෙසේ පවසා B%යl PBය අ%බවා යෑමට එ"තරා 

අ�තවාl #Xසකට ඉඩ හැර PBය �හඬ �ෂ්�ය 

ත��වයකට ප� වන /ට �< මහ� ලාංෙ"ය 

ජනතාවම ප� ව�ෙ� දැ� අෙ."ෂා 

භංග�වයකට ය. PBෙ9 ආZපතhය �� ෙලස 

ස්ථා#ත ෙනොෙකොට සාම�ක සහ�වනය ස්ථා#ත 

කළ ෙනොහැක. ව�ෂ 1400 කට ෙපර අQ 5�ආනය 

PBය ?"Bය හා සාධාරණය #$බඳව ම(ෂhය 

ව�ගයාට ඉLXප� කළ ඉගැ�M� 5ම" ද ;යා 

/මසා බල�.  

 

“(/ශව්ාසව�ත��,) ඔබ PBගHක වන ෙලස ද 

ෙහොඳ ක Òියාව� කරන ෙලස ද ඥා��ට උපකාර 

කරන ෙලස ද අQලාහ් සැබැ/�ම ඔබට �යම 

කර�ෙ�ය. අවමානයට ල" වන ක Òයිාව�, 

පාපය�, අපරාධය� ආl දැය (ඔබ ෙකෙර�) ඔb 

තහන� කර�ෙ�ය. (ෙ� දැය) ඔබ මතක තබා ගත 

?+ යැ� ඔb (අQලාහ්) ඔබට යහ අවවාද 

ෙද�ෙ�ය.” (අQ 5�ආ� 16 : 90) 
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“(/ශව්ාසව�ත��,) PBය අ5රටම #$පැlෙම � 

අQලාහ් ෙව(ෙව� ඔබ සා"� දර@. ��_�ෙග� 

එ" ෙකොටස" ෙකෙර� (ඔබ +ළ ඇB) �ෙNෂය 

(ඔ@�ට) අපරාධය" ;Jමට ඔබ ව ෙපොලඹවා 

ෙනොග�@. (ෙකොපමණ ෙකෝධය� BFණ ද) ඔබ 

PBයම ක Òියා�මක කර@. එය %ය බැBම�භාවයට 

ඉතා ස`ප ව�ෙ�ය. (5මන අවසථ්ාවක l @වද) 

ඔබ අQලාහ්ටම %ය ව@. සැබැ/�ම අQලාහ ් ඔබ 

කරන දෑ ෙහොq� ද�ෙ�ය.” (අQ 5�ආ� 5 : 8) 

 

“යෙම" තව අෙය5 ව ඝාතනය ;Jමට ෙහෝ 

��තලය මත කලහක� පැBර Mමට දêව� 

වශෙය� හැර ��ෙස"ව (�කHෙ�) මරා දැ`ම 

�< මහ� ��ස් ව�ගයාම මරා දැ`මට සමාන 

ව�ෙ�ය. එෙලසම යෙම" ��ස් �/තය" ෙ}රා 

ගPද ඔb ��ස් ව�ගයාම ෙ}රා ග�තා හා 

සමානය.” (අQ 5�ආනය 5 : 32) 

 

“ඔ@� සමාදානය ෙවත නැ&H ව�ෙ� න� (ඹ ද 

ඒ ෙදසට නැ&H ව@. අQලාහ් ෙකෙර� ම /ශව්ාසය 

තබ@. සැබැ/�ම අQලාහ් ස�ව ශ Òාවකය, ස�ව 

ඥාPය.” (අQ 5�ආනය 8 : 61)  
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“මා ඝාතනය ;Jමට ඔෙ} දෑත මා ෙවත L� කළ ද 

මම ඔබව ඝාතනය ;Jමට මාෙ4 දෑත L� 

කර�ෙන5 ෙනොෙව�. /ශ්වෙ9 පරමාZපB වන 

අQලාහ් ට සැබැ/�ම මම %ය ෙව�.” (අQ 

5�ආනය 5 : 28) 

 

“දහම ෙහේ+ෙව� (ඹලා සමග සට� ෙනොකළ@� 

හට ද (ඹලාව (ඹලාෙ4 �ෙවස ් ව:� 

පලවාෙනොහXය@� හට ද යහපත ;Jම හා ?"B 

ගHක ව කට?+ ;Jම (#$බඳව) අQලාහ ්(ඹලා 

ව වළ"ව�ෙ� නැත. සැබැ/�ම අQලාහ ් ?"B 

ගHක ව කට?+ කර�න� ව ãය කර�ෙ�ය.” 

(අQ 5�ආනය 60 : 8)    

 

“යහපත හා අයහපත සම ෙනොව�ෙ�ය. (එබැ/�) 

යහප� දැ�� අයහප� දෑ වළ"ව�. එ/ට (ඹ හා 

කවෙර5 අතර ස+Hක� BFෙ�ද සැබැ/�ම ඔb 

ස`පතම �+ෙර5 ෙම� ව�ෙ�ය.” (අQ 

5�ආනය 41 : 33)    
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�හ�ම� ධ�ම [තයාණ� ෙ4 පකාශන ;�පයකට 

ද අවධානය ෙයො� කර�.  

 

 “�යx ස�ව�� ෙද/i�ෙ4 ��මාණය�ය. 

ෙද/i�ෙ4 ��මාණය�ට යෙම" කාHjක 

ව�ෙ�ද ඔb ෙකෙර� ෙද/i�ෙ4 කHණාව 

ඇ�ෙ�ය.” (�ෂ්කා� අQ මසා%හ් - 3:1392) 

 

“(තම�ට කර( ලබන උපකාරය� ෙව(ෙව�) 

��_�ට ස්+B ;Jමට ප_බට ව�නා අQලාහ්ට ද 

ස්+B ව�ත Mමට ප_බට ව�ෙන;” (අහම� සහ 

අ�B��l)     

 

“යහ �යාව� අවංකව, �� ෙලස හා 

මධhසථ්භාවය;� ?"ත ව ඉ� කර�න. ඔබෙ4 

අෙ."�ත ඉල"කය (ස්ව�ගය) කරා ළඟා Mම 

#jස සෑම �යාව" #$බඳ ව ම (අ�තවාl ෙනොM) 

මධhස්තවාlව මැ[� #$ෙවත" �ර+Hවම 

අ(ගමනය කර�න” (සØහ් FහාJ 8 : 470)   

 

PBය අ%බවා කට?+ කර�න� රඟ පා�ෙ� අප 

5ඩා කළ ;යැ� ‘වෘකයා හා බැට< පැVයා’ න� 
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වෘතා�තෙ9 වෘකයාෙ4 චXතය යැ� අපට �ෙ�. 

Lන" Lය කඩක ජලය ෙබො�� �V බැට< 

පැVෙය5 [� වෘකෙය5ට ෙමම බැට< පැVයාව තම 

ෙභෝජනය බවට ප�කර ග�නට �� /ය. ෙමෙසේ 

�+ වෘකයා බැට< පැVයා සමග ගැ�ම" ඇB කර 

ගැPෙ� අදහ�� කට?+ කර�නට /ය. එම 

ෙදබස පහB� ද"වා ඇ�ෙත�. 

  

වෘකයා: මා පානය කර�නා � ජලය ඔබ ෙකෙසේ 

න� ෙබොර කර�ෙ�ද? 

බැට< පැVයා: ස්වා`�, ඔබ පානය කර�නා � 

ජලය ෙබොර ව�ෙ� න� එයට ෙහේ+ව මා /ය 

ෙනොහැක. මා ජලය පානය කර�ෙ� ඔබ වහ�ෙසේ 

ට පහ$� ය, සව්ා`�.  

වෘකයා: එෙසේ න� වසරකට ෙපර ඔබ ඇ� මට 

නරක නාමය�ෙග� ආම�තණය කෙළේ? 

බැට< පැVයා: එය එෙසේ /ය ෙනොහැක සව්ා`�. 

මාෙ4 වයස මාස හය" පමj, ස්වා`�.   

වෘකයා: මට ඒ ;�ව" #$බඳ තැ!ම" ;Jමට 

අවශh නැත. එෙසේ කෙළේ  ඔබ ෙනො@ෙ9 න� එය 

ඔබෙ4 #යා /ය හැක.  
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ය(ෙව� පවසා අ�ංසක බැට< පැVයා ව තමාෙ4 

ෙභෝජනය බවට ප� කර ග�ෙ�ය.  

“සාහ�කෙය5ට ඕනෑම කHණ" තම�ෙ4 

සාහ�ක�වය සාධාරÝය කර ග�නට ෙයොදා ගත 

හැක” යැ� අ�ංසක බැට< පැVයා  උෙ4 අවස� 

bස්ම ෙහළ�නට ෙපර පවසා �Vෙ9ය.   

 

ව�තමාන සමාජෙ9� සාම�ක සහ�වනය %ඳ 

දම�නට කට?+ කර�න� රඟ පා�ෙ� ෙමම 

වෘතා�තෙ9 වෘකයාෙ4 ��කාව බව අ�+ෙව� 

/ගහ ;Jමට අවශh ෙනොව�ෙ�යැ� �ත�ෙන�. 

එෙහ�� සාම�ක සහ�වනයට හා�කර අ?X� 

කට?+ කරන �යx චXත තරාBරම ෙනොබලා 

PBෙ9 ආZපතhය යටතට ෙගන ඒෙ� අවශhතාව 

ව�තමානෙ9 ඉතා දැ� ෙලස ම+ M ඇත. ෙමම 

පය�නය සා�ථක කර ගැPම #jස PBය ?"Bය 

සාධාරණය අගයන සැමෙ4 හඬ පබල ෙලස ඉසම්+ 

;Jම ඉතා වැදග� ෙව�.      

 

එෙහ�� ෛවරය ෙකෝධය ඉවත ලා සැමට ස+V� 

සාමෙය� �ව� /ය හැ; සමාජය" සථ්ා#ත 

කර�නට වහාම අවශh #යවර ග�නට ඉLXප� 
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ෙව�. �ෙෂේධPය ල"ෂණ ඉවත ලා සාධPය 

ල"ෂණ ර;�� හා ෙපෝෂණය කර�� ඉLX 

ගමන" අරඹ�. /සංවාl ෙනොM සංවාl සමාජය" 

+ළ �යx කHI සාමකා` ව /සඳා ගැPමට 

අZෂ්ඨාන»�ව �යා කර�නට ල" මවෙ4 �යx 

දHව� එකට අ�වැQ බැඳ ග��. ෙසෞභාගhෙය� 

ස#X සංව�Zත � ලංකාව" ෙගොඩ නග�නට 

අපෙ4 ��ණ දායක�වය ලබා ෙද�.     

 

සාම�ක සහ�වනය සඳහා � අලංකාර 

��වාද�ශය� 

වසර දහ+න" වැ� l�ඝ කාලය" ම"කා 

වැ�ය�ෙ4 දැ� තාඩන Õඩනය�ට �bණ ෙද�� 

කට?+ ;Jෙම� අන+Hව �හ�ම� +මාණ�ට 

හා �ස:්� වH�ට මlනා නගරයට  

ෙදශා�තරණය ;Jමට ෙද/i�ෙ4 අ(මැBය 

ලැ%ණ. මlනා නගරය ම"කාෙN �ට ;.`. 450 " 

පමණ [ර;� #�V අතර පර�පරා ගණනාව" 

Bස්ෙසේ ෙගෝත අතර පැවB ගැ�� ෙහේ+ෙව� /�J 

හා ෙsද M ^ය ජන ෙකොටස් �ව� � පෙ�ශය;. 

�හ�ම� න% +මාණ� (එ+මා ෙකෙර� 

ෙද/i�ෙ4 සාමය හා ආ»�වාදය අ�ෙNවා) මlනා 
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නගරයට ප/ෂ්ට Mෙම� ප_ වහාම කළ �යාව� 

;�පය අ+X� වැදග� �යාව" @ෙ9 දශක 

;�පය" Bස්ෙසේ /නාශකාJ ෙගෝËක ගැ�මකට 

මැLහ� M �V ‘අNස්’ හා ‘කස්ර�’ න� � පධාන 

ෙගෝËක ෙද#Xස" අතර සම^ය ස්ථා#ත ෙකොට ඒ 

+$� සමාජ සෙහෝදර�වය ෙගොඩ නැ¼මය.  

 

මlනා නගරය �Qකර ග��� %� � ඉසල්ා`ය 

ජන රජෙ9 ජනාZපB�වය දැHෙN ද �හ�ම� 

+මාණ� ය. ��ස් ඉBහාසෙ9 ෙQඛන ගත පළ� 

:ëත රාජh වhවස්ථාව හා ��ස් අ�Bවා�ක� 

#$බඳ ව � ෙQඛනය, එන� “මlනා පඥා.Bය” 

සකස් ෙකොට එ ම^� එම නගරෙ9 �ව� � ?ෙදN, 

;+(, ඉස්ලා`ය, හා අෙන5� ජනෙකොටස් වල 

ආග�ක, සංසක්ෘBක, ආ��ක, ෙ�ශපාල�ක, හා 

සමාජ අ�Bවා�ක� _ර"�ත කර�නට 

එ+මාණ� වග!ම භාර ග�ෙ�ය. එම ජනයා 

එ+මාෙ4 සෘ� මැLහ�Mම හා නායක�වය යටෙ� 

ෙමම වVනා PB JB �යාවට නැං@හ.  

 

පැරj ෙගෝËය උස් පහ�ක� පබල [බල 

ෙවනස්ක� 5ල වාදය ව�ණ වාදය පෙ�ශ වාදය 



 

54 

යනාl ��සා [රසථ් කළ �යx සාධක සහ�:�ම 

පාෙහේ ඉව� ෙකොට ��ස්කම %ය බැBම�භාවය හා 

සෙහෝදර�වය පදන� කර ග� ‘උ�මතය’ න�� � 

ෙමම සදාචාර ස�ප�න එ"ස� ��ස් පර�ර %� 

Mම ඉස්ලා`ය ඉගැ�M� #$ගැPම� සමගම න% 

+මාණ�ෙ4 නායක�වෙය� �[ � තව� අB 

වැදග�  සමාජ ෙපw$ය;. සාම�ක සහ�වනය 

ෙව(ෙව� �හ�ම� +මාණ�ෙ4 කැපMම හා 

දායක�වය #$බඳ /ස්තර ඉLXප� කර�නට 

:#යක අ( මාතෘකාව" ෙකෙලසව� පමාණව� 

ෙනොවන අතර ෙමම ෙතොර+H සටහ� කර�නට 

සැබැ/�ම #� +� හාර�යක ග�ථය" 

අ�වා�යෙය�ම අවශhය ව( ඇත. ෙම� l ඉ� 

%ඳ" පමණ" ඔබෙ4 අවධානයට ඉLXප� 

කර�නට බලාෙපොෙරො�+ ව�ෙන�.     

 

අ}[Qලාහ් %� උබ� ඉසල්ාමයට ස+H ක� 

කර�� ඉස්ලා�කෙය5 ෙලස වංච�ක අ?X� රඟ 

පා�� කට?+ කළ අෙය;. ‘උහ්�’ න� සථ්ානෙ9 

l ඉස්ලාමයට /H�ධ ම"කාවා� ජනයා ස�න�ධ 

ගැ�මකට මlනා නගරයට පැ�j /ට අ}[Qලාහ ්

%� උබ� යටෙ� �V 300 " පමණ � #Xස 
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ආර�භෙ9 �ස්:� පා�ශවයට උපකාර ;Jමට 

ෙපොෙරො�[ M සට� %මට #/ස ගැ�ෙ� අතරමගl 

සට� %�� ඉව� ව ය�� �ස:්� වH�ව මහ� 

[ෂ්කරතාවකට ප� ;Jමට කට?+ කළ 

��ගලෙය;. එයට අමතරව �හ�ම� +මාණ�ෙ4 

%Xය" � ආ�ෂා +�ය (එ+�ය ෙකෙර� අB උ+� 

අQලාහ්ෙ4 තෘ.Bය අ�ෙNවා) #$බඳව අසතh 

කHI පදන� කරෙගන චXත ඝාතන කටකතා 

ප+Hව�� ඉතා /ශාල හා�ය" ;Jමට ඉLXප� 

�ෙව;. ෙමෙලස න%+මාණ�ට ඉස්ලාමයට හා 

�ස්:� වH�ට /ශාල හා�ය" �[ කළ ඔb 

�ය^ය /ට ඔbෙ4 මෘතෙ�හය සඳහා � සලාතය 

ඉ� ;Jමට තර� මෘ[ හා කාHjක හදවත" 

�හ�ම� න%+මාණ� හට B%j. තම�ට කළ 

හැ; පහ� ම හා�ය �[ කළ වංච�ක ��ගලයාට 

පවා කාHjක ෙලස කට?+ කර�නට තර� 

කාHjක�වෙ9 ෙශේෂ්ඨතම සංෙ"තය ෙලස 

�හ�ම� +මාණ� �V බව ෙමම ��Zෙය� මනාව 

පැහැL: ෙව�. ෙ� #$බඳව අQ 5�ආනෙ9 9 : 84 

වැ� වැ;ය පහළ කර�� අB උ+� අQලාහ ්

�හ�ම� +මාණ� හට අවවාදා�මක උපෙදස ්ලබා 

ෙදන ලl.  
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�හ�ම� න% +මාණ� (එ+මා ෙකෙර� 

ෙද/i�ෙ4 සාමය හා ආ»�වාදය අ�ෙNවා) ගම� 

ග�නා මා�ගෙ9 wක �ට එ+මා ෙවත කසළ M� 

කළ ?ෙදN කා�තාව" �Vයාය. �හ�ම� 

+මාණ� ෙමම ෙනොමනා �යාව #$බඳව ඇය 

ෙවත තම ෙනොස+ට ෙහෝ ෙකෝපය දැ"Mමට ;� 

Lනක කටය+ ෙනොකළහ. Lන" තමා ෙවත කසළ 

M� ;Jම �[ ෙනො� ෙහ�� �හ�ම� +මාණ� 

තම �+ර�ෙග� කHI /ම_ /ට දැනග�නට 

ලැFෙ� ඇය ෙරෝගා+රව �Vන බවය. ෙමම 

ෙතොර+H දැන ග� /ගස �හ�ම� +මාණ� තම 

�+ර� සමග _ව[" /ම�ම #jස ඇෙ4 �වසට 

^ය අවසථ්ාෙN l �හ�ම� +මාණ� [� /ගස ෙමම 

කා�තාව දැ� ෙලස පශච්ා�තාප M තමා /�� 

ෙමෙත" �Xහැර කර ඇ�ෙ� ෙමව� 

උ�තමෙය5ටදැ� �තා කi< සල�නට පට� 

ෙගන ඇත. �හ�ම� +මාණ�ෙ4 ෙශේෂ්ඨ ගB�ණ 

ෙකෙර� පැහැ[I ෙමම ?ෙදN කා�තාව එම 

ස්ථානෙ9l ම ඉස්ලාමය වැලඳෙගන ඇත. ෙම� l 

/ෙශේෂෙය�ම සඳහ� කළ ?+ වැදග� කHණ" 

ව�ෙ� �හ�ම� +මාණ�හට ��ග:ක ව කරන 
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ලද �Xහැර හා එLXවාLක� #$බඳව ;� Lනක 

ප$ගැPමට එ+මාණ� කට?+ කර ෙනොමැB 

බව�. ව�තමානෙ9 යහ සමාජ ස�බ�ධතාව� 

ආර"ෂා කර ෙගන කටය+ ;Jමට ෙමය අප සැමට 

ෙකතර� අලංකාර ��වාද�ශය" දැ� අ�+ෙව� 

සඳහ� ;Jමට අවශh ෙනොවන බව �ත�ෙන�.     

 

ආග�ක ස්ථානය" +ළ එම සථ්ානයට අපහාස වන 

අ?X� යෙම" කට?+ කෙළේ න� අB මහ� 

ෙනොස�_�තාව" ඇB Mම වැළ"Mම අB මහ� 

[ෂ්කර කට?�ත" බවට ප� ව( ඇත. එම 

ආග�ක සථ්ානෙ9 දහමට #ටසත්ර අෙය5ෙග� 

එවැ�න" �[ @වෙහො� ත��වය තව� වඩා� 

බරපතළ /ය හැක. ආග�ක ස්ථානෙ9 ෙශේෂඨ්�වය 

ෙකෙලසන පXL #ටස්තර ආග�කෙය5 එම 

ස්ථානය �තා ;Jම මලපහ ;Jම වැ� 

කට?�තකට ෙයොදා ග� /ට �[ /ය හැ; අB 

භයානක ත��වය අ�+ෙව� /ගහ කර�නට 

අවශh ෙනොවන තරමට ඉතාම පැහැL:ය. Lන" 

�හ�ම� +මාණ� හා �ත�� මස්rදෙ9 �Vන 

අවස්ථාවක ඉසල්ා�කෙය5 ෙනොවන අෙය5 

මසr්දයට ඇ+< M �තා කර�නට පට� ෙගන 
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ඇත. ෙමය [� න%+මාණ�ෙ4 �ත�� දැ� 

ෙකෝපයට ප� M ෙමම ��ගලයාට පහර l පලවා 

හැJමට ඉLXප� � අවස්ථාෙN මහා කාHjක න% 

+මාණ� ඔ@� ව වළ"වා ෙමම ��ගලයාට 

�දහෙසේ �තා ;Jමට ඉඩ හXන ෙලස ද�වා 

�Vයහ. එම ��ගලයා �තා ෙකොට #ට ව ^යාට ප_ 

එම සථ්ානය ජලය ෙයොදා #X�[ කරන ෙලස 

උපෙදස් [� න% +මාණ� �ස:්� ෙනොවන 

සමාජෙය� ඇB � ෙමව� ෙනොමනා �යාව� 

ඉව�ෙම� හා F�Zම� අ?X� පාලනය කර 

ග�නට කට?+ කළහ.              

 
න% +මාණ�ෙ4 උප� %ම ෙම�ම එ+මාණ� 

වඩා� ãය කළ ම"කාහ් නගරෙ9 වැ�ය� 

එ+මාණ�ට හා අ(ගා�ක��ට //ධ ආකාරෙ9 

�ංසනය� �[ කළ අතර අවසානෙ9 එ+මාණ� ව 

ඝාතනය කර�නට ද 5ම�තණය කළහ. ෙමව� 

�ංසනය හා ¹ෂණය ෙහේ+ෙව� එ+මාණ�ට හා 

අ(ගා�ක��ට ම"කාහ් නගරය අත හැර මlනා 

නගරයට ෙදශා�තරණය කර�නට �[ /ය. ෙමම 

�[ Mෙම� වසර අටකට ප_ ;�ම ගැ�ම;� 

ෙතොරව ඉතා සාමකා` අ?X� ම"කාහ් නගරය 
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�ස්:� වH�ෙ4 පාලනය යටතට ප� /ය. ෙමෙසේ 

ම"කාහ් නගරය �දහස් කර ග� Lන එ� �V 

වැ�ය� තම� /�� �ස්:� වH�ට ෙපර කළ 

අපරාධය� ෙහේ+ෙව� බරපතළ දêව� වලට 

�bණ ෙද�නට �[ ෙN යැ� මර %ෙය� ප_ @හ. 

න�� මහා කාHjක �හ�ම� +මාණ� ඔ@� 

ෙවත ප��Zෙ9 පවසා �Vෙ9 “(ඹලා සැෙවොම අද 

Lන �දහස්” ය(ෙව�. ෙමය ම"කාහ් වා��හට 

;�ෙසේ�ම අදහා ගත ෙනොහැ; ත��වය" /ය. 

ෙමය� තම�ට ශ"Bය හා බලය ඇB /ට ප$ 

ගැPෙ� ෙතනාව�ෙග� �l කාHjක�වය 

ෙපරදැX ව කට?+ ;Jෙ� අවශhතා ව ෙප�ව�� 

මහා කාHjක න% +මාණ� �ස්:� වH�ට ලබා 

[� අලංකාර ��වාද�ශය ව�ෙ�.    

 

න%+මාණ�ට හා �ස්:�වH�ට ස+Hක� කළ 

ම"කාහව්ා� 5ෛරෂ ් නායක��ෙ4 පධා�ෙය5 

� අF _ෆය්ා�ෙ4 %Xය ��දා න� @වාය. න% 

+මාණ�හට /ශාල ශ"Bය" ව �V 

එ+මාණ�ෙ4 බා.පා ෙකෙන5 � හ�සා +මාව 

(අB උ+� අQලාහ්ෙ4 තෘ.Bය එ+මා ෙකෙර� 

ඇBෙNවා) උහ්� පෙ�ශෙ9 ඇB � සටෙ� l 
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ඝාතනය කර�නට �යx සැල_� සකස් ෙකොට එය 

�යා�මක කරන ල�ෙ� ��දා /��. එ+මා ව 

ඝාතනය කළා පමණ" ෙනොව �ස්:�වH� 

ෙකෙර� ඇB ෛවරය හා ෙකෝධය පද�ශනය 

කර�� ��දා /�� හ�සා +මාෙ4 ළය ෙපෙදස 

පළා අ"මාව සපා ක�නට @වාය. ��ස�කමට 

�ගාෙදන ;�ෙසේ�ම ෙනොෙහො%නා අ?X� 

�ස්:�වH�ෙග� ප$ ගැPමට ඉLXප� � ��දාට 

ද ම"කාහ් නගරය සාමකා` අ?X� අ�ප� කර 

ගැPෙම� ප_ න%+මාණ� /�� සමාව ලබා 

ෙදන ලl. ��ස�කෙ� ෙශේෂඨ්�වය /දහා 

ද"ව�� සාම�ක සහ�වනය සඳහා කළ ෙමව� 

�යාව� ට වඩා ආග�ක නායකෙය5ෙග� 

අෙ."ෂා කළ හැ"ෙ" 5ම" ද ;යා අස�නට 

කැමැ�ෙත�.       

 

 “(න%වරය) සමාව lම (ඹ ග�@. යහපත /ධානය 

කර�. අඥාන�� ව #�පා දම�.”  (අQ 5�ආනය 

7 : 199) 

 

මහා කාHjක න% +මාණ�ෙ4 සාම�ක 

සහ�වනය /දහා ද"වන තව� අලංකාර 
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උදාහරණය" ව�ෙ� න�රා� පෙ�ශෙය� 

එ+මාණ� හ�Mමට පැ�j ;+( �ජකවH�ෙ4 

�ෙයෝrත #Xස සමග එ+මා කට?+ කළ 

ආකාරය�. හැට ෙදෙන5ෙග� පමණ සම��ත � 

ෙමම �ෙයෝrත #Xස නවාතැ� ග�ෙ� න% 

+මාණ�ෙ4 මසr්දෙය� ය. Lන ;�පයක 

සාකඡාව;� ප_ �හ�ම� +මාණ� හා න�රා� 

පෙ�ශෙය� පැ�ණ ;+( �ෙයෝrත #Xස අතර 

^/_ම" අ�ස� කරන ලl. ෙමම ^/_ම අ(ව 

න�රා� පෙ�ශෙ9 ;+(ව� හට ��ණ ආග�ක 

ආ��ක හා අෙන5� �යx සමාජìය �දහස හා 

අ�Bවා�ක� සහBක කර ෙදන ලl. �හ�ම� 

+මාණ�ෙ4 �/ත කාලය +ළ එ+මා සාම�ක 

සහ�වනය උෙදසා කළ �යාව� ෙමෙලස Lගටම 

ඔබෙ4 අවධානය #jස ඉLXප� කළ හැක. න�� 

වැදග� ව�ෙ� �හ�ම� න%+මාණ� (එ+මා 

ෙකෙර� අQලාහ්ෙ4 ශා�Bය හා ආE�වාදය 

අ�ෙNවා) ෙම�ම අQ 5�ආනය ද සමාජෙ9 යහ 

පැවැ�ම උෙදසා ම(ෂh ව�ගයා අතෙ� සාමය 

සෙහෝදර�වය ෙම�ම සහ�වනය සහBක කරන 

මග ෙප�Mම" ඉLXප� ෙකොට ඇB බව ඉහත 

කHI ම^� පැහැL: කර lමය.  
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?�ධයක අවසානය" [� සමාජය" එ! ?�ධය 

අවසානෙ9 ෙගොඩ නගන සමාජය ගැන බරපතළ 

ෙලස කQපනා කළ ?+ව ඇත. එෙසේ ෙනො@I /ට 

නැවත� අප ඇlය�ෙ� ?�ධයකට /ය හැක. 

නැවත� ?�ධෙ9 ^��< දQව�නට ෙවර දරන 

ස+ර� හiනා ග��. පශච්ා� ?ද සමාජය" අපට 

අප ගැන නැවත �තා බල�නට අවසථ්ාව සලස්ව�. 

අ�තෙ9 අප කළ වැරL �වැරL කර ග( වස් එය 

ඉතා අගනා අවසථ්ාව;. �/තය නැවත අxB� 

��මාණය කළ ?+ ව ඇත.  ෛවරය ෙකෝධය 

ඉවත ලා සැමට ස+V� සාමෙය� �ව� /ය හැ; 

සමාජය" ස්ථා#ත කර�න ට වහාම අවශh #යවර 

ග�නට ඉLXප� ෙව�. �ෙෂේධPය ල"ෂණ ඉවත 

ලා සාධPය ල"ෂණ ර;�� හා ෙපෝෂණය 

කර�� ඉLX ගමන" අරඹ�. /සංවාl ෙනොM 

සංවාl සමාජය" +ළ �යx කHI සාමකා` ව 

/සඳා ගැPමට අZෂ්ඨාන»�ව �යා කර�නට ල" 

මවෙ4 �යx දHව� එකට අ�වැQ බැඳ ග��. 

ෙසෞභාගhෙය� #X සංව�Zත � ලංකාව" ෙගොඩ 

නග�න ට අපෙ4 ��ණ දායක�වය ලබා ෙද�. 


