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ප්රකාලක හවන 

ත්භන් රාාංකීඹ භාජඹ තුර ඉ්රාම් දවභ ම්ඵන්ධ 

නියන්තයයඹන් කතාඵවහ රක්යනා. එඹහ ප්රධානතභ 

යවේතුක් වී තියඵන්යන් මු්ලිම් වියයෝධීන් විසින් ඉ්රාභඹහ 

එයයහි විවිධාකායයේ නින්දිත භඩප්රචාාය දිඹත් ිරීභයි. යම් නිා 

ඉ්රාභයේ තියඵන ගුණධර්භ ගැන ජනතා දැනුත් ිරීභ 

රාාංිරක මු්ලිම් භාජයේ ගකීභක්.  

යභභ කාර්ඹබායඹ ම්ඵන්ධ අධානඹ යඹොමුකය තියඵන 

ාංවිධාන ගණනාක් යම් න විහත් යඳොත්ඳත් ිරහිඳඹක් ඳරකය 

තියඵනා. නමුත් එභ යඳොත්ඳත් ලින් ආයණඹවු කායණා රහ 

ඩා තත් යඵොයවෝ කරුණු ම්ඵන්ධ යඳොතඳත ඳරවිඹ යුතුයි. 

අඳ ආඹතනඹ යම් වා භැදිවත් වීභහ තීයණඹ කයශේ එභ 

අලයතාඹ ඹම් ආකායඹිරන් භනඹ ිරීයම් අදවසිනි.  

ලරිඹා ඹනු කුභක්ද? ඹන යම් යඳොත්පාංචා මු්ලිම් විද්යතකු 

විසින් ලියු දීර්ඝ ලිපඹක් ඇසුරු කයගනිමින් කා ඇත. 

ඇත්යතන්භ අඳ යභභ යඳොයතන් ඵරායඳොයයොත්තු න්යන් 

ඉ්රාමීඹ ීආඹා ම්ඵන්ධ ඔඵහ ඹම් වැඳින්වීභක් 

යකටියඹන් ව යර රඵායදන්නහඹ. එභ කාර්ඹඹ යභභ 

යඳොයතන් ඉටුයනු ඇතැයි අඳ අප විල්ා කයමු. යභභ යඳොත 

ිරඹා ඔඵයේ අදව් අඳයේ ලිපනඹ යත යවෝ ඊයම්ල් භගින් 

ලිඹා එන්යන් නම් ඩාත්භ අගඹ කයමු.  
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 “රිආ” පළියත පළිඵ වැඳින්වීභක්! 

ඉ්රාභඹහ එයයහි විවිධ භාධයඹන් භගින් භතු යකොහ ඇති 

වියේචාන යද ඵරන විහ එක් යඳොදු තත්ත්ඹක් ඉතා ඳැවැදිලි භ 

දක්නහ ඇත. එනම් වියේචාන ඉදිරිඳත් කයන්නන් වියේචානඹහ 

අදාශ විඹ පළිඵ ඳැවැදිලි වා පුළුල් දැනුභිරන් යතොය තභ 

සියතහි භතු වී ඇති ඉ්රාම් පළිකුර වා ඉ්රාම් භීතිකා ඳභණක් 

ඳදනම් කය යගන යකන්ද කන්ද කය යඳන්වීයම් ෑඹභක නියත වී 

ඇති ඵඹ. යඵොයවෝ අ්ථාන්හි දී යකන්දක් තයම්ත් යවේතු 

යනොභැති වියේචාන ඉදිරිඳත් කය තිබීභ පළිඵ දැඩි 

කන්ල්රහ වා සිත් යේදනාහ ඳත් න්යනමු. 

ඉ්රාමිකයින් න අප අල් කුර්ආනයේ වා යදවිඳුන් විසින් භනුය 

ර්ගඹාහ ඹවභඟ යඳන්වීභ උයදා ඳත් කශ අන් ධර්භ 

දුතඹාණන් ව මුවම්භද් තුභාණන්යේ භඟ යඳන්වීභ අනුගභනඹ 

කයන්නන් ලයඹන් ිරසිදු දවභකහ අඳවා යනොකයන්නහ ඵැඳී 

සිටින්යනමු. භවය අ්ථාන්හි දී නිැයදි මුරාශ්රඹන් ඳදනම් 

කය යගන අර්ථදාඹක වියේචාන ඉදිරිඳත් කශද ඳදනම්  වියහිත 

අන්දමින් දවම් යකයයහි අඳවාාත්භක යර කරුණු ඉදිරිඳත් 

ිරීභක් මු්ලිම් යයඹකුයගන් ිරසියේත්භ සිදු යනොවිඹ යුතුභ 

කරුණිර. භන ද් ශුද්ධවු අල් කුර්ආනඹ තුර යම් ම්ඵන්ධ 

ඳැවැදිලිභ යභයේ ඳනා:  

“අල්රාව් වැය ඔවුන් අඹැදින දෑහ (යවෝ අඹහ) නුමරා අඳවා 

යනොකයව” (අල් කුර්ආනඹ 6 : 108)   

ශුද්ධවු අල් කුර්ආනඹ යඳන්ා යදන යභභ ඳැවැදිලි උඳයද්ලඹ 

පළියගන ඒ අනු කහයුතු ිරීභහ අප ඵැඳී සිටින්යනමු. එභ නිා 

යනොදැනුත්කමින් ඉ්රාභඹහ එයයහි භතු කයන යචාෝදනා 
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පළිඵ අඳහ අනුගභනඹ කයන්නහ විෘත ඇත්යත් තයඹ 

අතයඹ කුභක් ද ඹන්න ඳැවැදිළි කය දීභ ඳභි. ඒ අනු „රිආ‟ 

පළිඵ  භතු වී අති ැයදි අයඵෝධඹන් ඳැවැදිලිකය දීයම් 

උත්ාවඹක යඹයදන්නහ යභභ යඳොත් පාංචා භගින් කහයුතු කය 

ඇත්යතමු.         

 

“රිආ” ඹන චානයඹන් අදව් න්යන් 

කුභක්ද? 

යභහි ඳදගතාර්ථඹ නම් „දිඹ ඇරක් යත යඹොමු වී ඇති ජර 

භාර්ගඹක්, දිඹ යඵොන ්ථානඹක්, භාතක් යවෝ නිැයදි භඟ‟ 

ඹන්නඹ. යභභ අර්ථඹන් යගන් අයේක්ෂිත තැනකහ යවෝ නිල්චිත 

ඉරක්කඹක් කයා යඹොමු ව භාතක් යවෝ භඟක් ඹන අර්ථඹ යගන 

දීභහ රිආ ඹන ඳදඹ යඹොදා ගනු රැබිණ. අල් කුර්ආනයේ රිආ 

ඹන ඳදඹ වා එහි විවිධ අනු ප්රයබ්ධ  පළිඵ ්ථාන ඳවක වන් 

වී ඇති නමුත් එහි වි්තීර්ණ බාවිතඹ ඳසු කාලීන සිදු වුක් ඵ 

විද්තුන් ඳනා. ඉ්රාභඹ අයාබියේ ඳැතිරුණ ආයම්බක 

කාර කානුයේදී යභභ “ීආ” ඹන චානඹ යනුහ „ඉ්රාම්‟ 

„දීන්‟ ඹන ඳදඹන් උඳයඹෝගී කයයගන ඇති ඵ ඳැවැදිලිභ 

දිරන්නහ රැයඵන කායණඹක්.   

නමුත් ඳසුකාලීන ීආ ඹන චානයේ බාවිතා ැඩි ලයඹන් 

සිදුවු ඵක් දිරන්නහ රැයඵනා. මු්ලිම් රුන්යේ ජීවිත 

වසුරුන නීති භාරාන්, නිඹාභනඹන්, ඉගැන්වීම් වා අගඹන් 

හුා දැක්වීභහ ාංකල්ඳාත්භක රිආ ඹන ඳදඹ උඳයඹෝගී කය 

ගනු රැයබ්. යභඹ මු්ලිම් යයඹකුයේ ඳරිපුර්ණ ජීන ැරැ්භ 
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අඩාංගු ව ඉතා ඳශල් ාංකල්ඳඹිර. නැභදුභ, දාචාායඹ, පුද්ගර 

ආකල්ඳ වා කල් ක්රිඹා යභන්භ යද්ලඳාරන, ආර්ථික, භාජීඹ, 

භාජ ත්කාය යෂේත්රඹන් ද අඳයාධ වා සිවිල් අාංලඹන්හිද තනි 

පුද්ගර අයිතිාසිකම් වා භාජීඹ අයිතිාසිකම්ද යභභ ීආ හි 

දැක්යන ඳද්ධතිඹහ අන්තර්ගත යයි.  

එයවයින් රිආ ඹනු යදවිඳුන්  විල්ා කය පළිගන්නා ජනඹාහ 

යභයරො වා භයින් භතුයරො ජඹ අත් ඳත් කය ගැනීභ උයදා 

අනුගභනඹ ිරීභහ යදවිඳුන් විසින් ක් කය දී ඇති භාතක් 

යර විග්රව ිරීභ ඩාත් සුදුසු යයි. 

 

රිආ හි අයේක්ෂිත අයමුණු යභොනාද? 

රිආ හි මුලික අයමුණ න්යන් ප්රතිඳත්තිඹක් ලයඹන්භ මිනිසුන් 

මුහුණඳාන දු්කයතාන් ඉත් යකොහ ඔවුන්යේ ප්රල්න වා ගැහලු 

රහ ඹවඳත් විඳුම් රඵා දීභඹ. යඳොදු ලයඹන් රිආ පළියත 

භගින් පුද්ගරයින්හ වා භාජඹහ දැවැමි න්නහ දිරි ගන්න 

අතය යදවිඳුන්හ මීඳතාක් යගොඩ නගා ගන්නහ භග යඳන්යි. 

භාජඹන් ආයක්ෂිත වයඹෝගීතාිරන් යුක්ත ඒකීඹත්ඹ 

පළිඵ වැඟීභිරන් වා විල්ාඹිරන් යභන්භ ැයොභ 

එිරයනකාහ උඳකාය කය ගනිමින් ඹවඳත්කභ දිරිගන්මින් වා 

යදවිඳුන් වහ අප්රිඹ ව අඹවඳත්කමින් එිරයනකා ශකමින් 

කහයුතු ිරීභ මිනි් භාජයේ ඹව ඳැැත්භහ අතයලය 

කරුණිර. රිඹා පළියයත් අයමුණු ඳවක් වන් යකොහ ඇත. 

1. දවභ සුයක්ෂිත ිරීභ රිආ හි අයමුණු අතරින් ැදගත් 

්ථානඹක් ගනියි. ඉ්රාභඹහ අනු මිනි් ජීවිතයේ වයඹ 
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වා ායඹ යර ගැයනන්යන් දවභඹ. මිනිායේ යභයරො 

වා භතුයරො ජඹ රැඳී ඇත්යත් දවයම් නිැයදි භග 

යඳන්වීම් අනුගභනඹ ිරීභ භතඹ. 

2. ජීවිත ආයක්ණඹ රිආ හි තත් ැදගත් අයමුණක් යයි. 

ිරසිදු ජීවියඹකුහ නිකරුයන් හිරිවැය ිරීභහ යවෝ අන් 

අඹයේ ජීවිත වානි ිරීභහ යවෝ අයිතිඹක් ිරසියකුහ 

යනොභැත. අන් අඹයේ ජීවිත අනුල්රාංඝනීඹ ඵ ඉ්රාභඹ 

උගන්න අතය අහිාංක ජීවිත රහ වානි සිදු ිරීභ භවා 

ඳාඳඹක් යර ද රකයි.  

3. බුද්ධිඹ ආයක්ා ිරීභද රිආ හි තත් ැදගත් අයමුණක් 

යයි. මිනියකුයේ භන ෑභ විහභ න්සුන් වා තැන්ඳත් 

කභිරන් යුක්ත විඹ යුතුඹ. එභනිා භත්ඳැන් භත්කුඩු වා 

සිඹලුභ භත් ද්රයඹන්යගන් ැශකී සිීමභ අතයලය යයි. 

බුද්ධිඹ වා භන යාකුරත්ඹහ ඳත් කයන්නා ව භත්ද්රය 

වා අයනකුත් දෑ පුද්ගරඹාහ වා භාජඹහ අතිලඹ 

වානිකයඹ. 

4. පුද්ගර/යඳොදු යද්ඳශ වා ධනඹ ආයක්ා ිරීභ ඉතා ැදගත් 

තැනක් රිආ පළියයත් අන්තර්ගතඹ. පුද්ගර 

ආයක්ණඹ පළිඵ වැඟීභ ඳරිපුර්ණ වීභහ නම් තභ ශ්රභයේ 

පරඹ යර ැරයකන යද්ඳශ වා ධනඹ සුයක්ෂිත විඹ 

යුතුඹ. යොයකමින් වා ඵරවත්කායකමින් තභ ්තු රැක 

ගැනීයම් වතිකඹක් තිබීභ පුද්ගර ආයක්ණයේ ැදගත් 

්ථානඹක් ගනී. 
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5. මිනි් ඳයපුය පරිසිදු වා නිැයදි ඳත්ා යගන ඹෑභ 

රිආ පළියයත් ඉතා ැදගත් අාංගඹක් යයි. විාවඹහ 

පුර් වා විාවයඹන් ඳරිඵාහිය සිඹලුභ ලිාංගික 

ම්ඵන්ධතාන් තවනම් න අතය ඒා දඬුම් රැබීභහ 

යවේතු න කරුණු යර ැරයක්. අවිාවක කයන 

මභථුනඹ, අනාචාායඹ, ලිාංගික අඳචාායඹ, ගිකා ෘත්තිඹ 

ආදී සිඹලුභ ආකායයේ ලිාංගික ැයදි යභන්භ එභ ැයදි 

කයා යඹොමු කයන සිඹලු ාධක පළිඵ රිආ පළියත 

දැඩි විරුද්ධ ්ථායඹක සිීම.  

රිආ හි සිඹලු කරුණු ඉවත යෂේත්ර ඳව ඇතුශත අඩාංගු යයි.  

 

ඹවඳත් භාජඹක් යගොඩ නැගීභ වා සුයක්ෂිත 

ිරීභ පලිඵ ඇති  ප්රධාන කරුණු කුභක්ද? 

1. ආධයාත්මික වා ායධර්භ පරි භාජඹක් යගොඩ නැගීභ 

අභියඹෝගාත්භක යභන්භ අති දු්කය කාර්ඹබායඹිර. 

2. එන් ඹවඳත් භාජඹක් පරිහීයභන් වා අඳවිත්රනයඹන් 

ආයාක්ා ිරීභ එඹ නිර්භාණඹ ිරීභහ ඩා අති බායදුය වා 

දු්කය ක්රිඹාිර. 

3. යම් යවේතු නිාභ භාජයේ ඹව ඳැැත්භ වතික ිරීභහ 

වා ආයක්ා ිරීභහ නීතිීති යභන්භ නිැයදි 

භඟයඳන්වීභක් අතයලය යයි.  
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4. යභභ ක්රිඹාලියේදී පුද්ගරඹා ආයක්ා ිරීභ යභන්භ 

භ්ත භාජඹ ආයක්ා ිරීභ වා ප්රමුතතාක් දිඹයුතු 

යයි. 

5. භාජ වියයෝධී ක්රිඹාකහ මුල් න පුද්ගරයඹකු ඳරිතයාග 

(කැඳ) යකොහ භ්ත ධාර්මික භාජඹභ ආයක්ා ිරීභහ 

කහයුතු ිරීභ ඉ්රාභයේ පළියතයි. 

6. ඉ්රාමීඹ නීතිීති ක් වී ඇත්යත් භ්ත භාජයේ 

සුයක්ෂිතබාඹහ ප්රමුතතාඹ රඵා දී ඉන්ඳසු පුද්ගරඹා 

ආයක්ා ිරීයම් කහයුත්තහ යඹොමු වීයම් පළියත භතඹ. 

 

රිආ පළියත යකයයහි ඳැයයන 

කාර්ඹබායඹ කුභක්ද? 

භනුය ජීවිතයේ ඳවත වන් කරුණු ්ථාඳනඹ ිරීභ යකයයහි 

අධානඹ යඹොමු කයමින් ඉ්රාමීඹ ඉගැන්වීම් ක්වී ඇත.   

1. ජීවිතඹ පළිඵ අනුල්රන්ඝනීඹත්ඹ  

2. භාන නිදව  

3. මිනිත්කභ පළිඵ ැරිරල්ර වා උනන්දු 

4. භාන යගෞයඹ 

5. දාචාායාත්භක වැසිීභ 

6. යුක්තිඹ වා ාධායණඹ 
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7. ාභඹ 

8. ඳාරිරික සුයක්ෂිතබාඹ 

ශුද්ධවු අල් කුර්ආනඹ යභයේ ඳනා: 

“(විල්ාන්තයිනි,) ඔඵ නීතිගරුක න යර ද යවො ක රිඹාන් 

කයන යර ද ඥාතීන්හ උඳකාය කයන යර ද අල්රාව් 

ැඵැවින්භ ඔඵහ නිඹභ කයන්යන්ඹ. අභානඹහ රක් න 

ක රඹිාන්, ඳාඳඹන්, අඳයාධඹන් ආදී දැඹ (ඔඵ යකයයන්) ඔහු 

තවනම් කයන්යන්ඹ. (යම් දැඹ) ඔඵ භතක තඵා ගත යුතු ඹැයි ඔහු 

(අල්රාව්) ඔඵහ ඹව අාද යදන්යන්ඹ.” (ශුද්ධවු අල් කුර්ආනඹ 

16 : 90) 

“(විල්ාන්තයිනි,) නීතිඹ අකුයහභ පළිඳැදීයභහි අල්රාව් 

යනුයන් ඔඵ ාක්ෂි දයවු. මිනිසුන්යගන් එක් යකොහක් 

යකයයහි (ඔඵ තුශ ඇති) ද්යේලඹ (ඔවුන්හ) අඳයාධඹක් ිරීභහ 

ඔඵ යඳොයරොමා යනොගනිවු. (යකොඳභණ යරෝධඹන් තිබුණද) 

ඔඵ නීතිඹභ ක රඹිාත්භක කයවු. එඹ බිඹඵැතිභත් බාඹහ ඉතා 

මීඳ න්යන්ඹ. (කුභන අ්ථාක දී වුද) ඔඵ අල්රාව්හභ බිඹ 

වු. ැඵැවින්භ අල්රාව් ඔඵ කයන දෑ යවොඳින් දන්යන්ඹ.” 

(ශුද්ධවු අල් කුර්ආනඹ 5 : 8) 

රිඹා පළියත ම්ඵන්ධ ඵහුතයඹක් මු්ලිම් යනොන 

වියේචාකඹන්යේ වියේචාන භතු වී ඇත්යත් හුදුද් ඹනුයන් 

වඳුන්නු රඵන නිල්චිත දඬුම් පළිඵ  ඹ. ඒ පළිඵ විභසුභක් 

ඳවතින් ඉදිරිඳත් යකොහ ඇත්යතමු. 
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„හුදුද්‟ ඹනුයන් අදව් න්යන් කුභක්ද? 

„හුදුද්‟ ඹනු „වද්‟ හි ඵහු චානඹයි. යභභ චාන යදකභ අයාබි 

බාාහ අඹත් න අතය යභහි අර්ථඹ „සීභා‟ යවෝ „භායිභ‟ 

ඹන්නඹ. යභභ චානඹහ ඉ්රාමිඹ යකෝණයඹන් අර්ථත් 

න්යන් යදවිඳුන් විසින් නිඹභ යකොහ ඇති සීභාන් උල්රාංඝනඹ 

කශ විහ පුද්ගරයඹකුහ දයන්නහ සිදුන ආදීනඹන් (දඬුම්)ඹ. 

යභභ දඬුම් ර්ගීකයණඹහ අනු අධිකයණඹකදී චුදිතඹා නිල්චිත 

යදකහ ැයදි කරුයකු ඵහ ඔේපු වුයවොත්, විනිල්චාඹකරුහ 

යවෝ ඳාරකඹාහ යවෝ යන අන් අයඹකුහ යවෝ චුදිතඹාහ භා 

දීයම් අයිතිඹක් යනොභැත. යභහිදී නිල්චිත දඬුම් අනිාර්ඹයඹන් 

දිඹ යුතුභ යයි. හුදුද් දඬුම් දිඹ යුතු ැයදි වඹක් වන් යේ.  

1. භත්ඳැන් ඳානඹ, 2. යොයකභ, 3. න්නද්ධ භාංඳැවැීභ, 4. 

ලිාංගික අඳචාායඹ, 5. ද්යේල වගත යර දුයාචාාී යචාෝදනා නැගීභ 

ව 6. දවභ අතවැය ඹෑභ ආදිඹ යභභ ර්ගීකයණඹහ ඇතුරත් 

යේ.  

යභහිදී දවභ අතවැය ඹෑභ පළිඵ කරුණ ම්ඵන්ධ විද්තුන් 

අතය භතාදී යන්කම් ඇත. නමුත් එභ භතාදඹන් අතුරින් 

ඩාත් නිැයදි භතඹ යර ැරයකන්යන් දවභ අතවැය යගෝ 

ඉ්රාමීඹ ඳාරනඹකහ එයයහි හනහ පවිසීභ යභභ දඬුභ 

රැබීභහ යවේතුන ඵඹ. යම් පළිඵ අලය නම් ඓතිවාසික 

ාක්ෂි ඉදිරිඳත් කශ වැක. 
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රිආ පළියත ක්රිඹාත්භක ිරීභ ඹනු හුදුද් 

(නිල්චිත දඬුම්) ක්රිඹාත්භක ිරීභද? 

රිආ පළියත හුදුද් (නිල්චිත දඬුම්) පළිඵ ඳභණක් ව 

ාංකල්ඳඹක් යනොයේ. මු්ලිම් යයඹකුයේ ජීවිතයේ සිඹළුභ 

අ්ථාන් රිආ පළියතහ අනුකුර විඹ යුතුඹ. හුදුද් යවත් 

නිල්චිත දඬුම් ක්රිඹාත්භක ිරීභ ඹනු රිආ හි යකොහක් 

ක්රිඹාත්භක ිරීභ ඳභි. දඬුම් පළිඵ ඇති යකොහ අතිභවත් 

ව රිආ පළියයත් ඉතාභත්භ කුඩා යකොහක් ඳභි. හුදුද් ඹනු 

ඹම් යද රහ යදවිඳුන් විසින් ෘජු නිඹභ යකොහ ඇති දඬුම් 

න අතය යභඹහ අභතය „ිරා් ‟ (භප්රතිචාාය දැක්වීයම් නීතිඹ) 

වා „තා‟zසීර්‟ (අධිකයණයේ අභිභතඹ වා විචාායශීලිත්ඹ භත 

ඳදනම් ව නීතිඹ) ද ඉ්රාමීඹ නීති ඳද්ධතියේ යකොහක් 

න්යන්ඹ. යභභ පළියතහ මුවම්භද් ධර්භ දුතඹාණන්යේ 

අරාංකාය පුර්ාදර්ලයේ වා අල් කුර්ආනයේ ඉගැන්වීම් තුළින් භග 

යඳන්වීම් රැබී ඇත.  

 

ිරා්  වා තා‟zසීර් ඹනු යභොනාද? 

ජීවිත ආයක්ණඹ ෑභ ාං්කෘතිඹකහභ යඳොදු වුාක්  යභන්භ 

යකයනකු නිකරුයේ භයා දැමීභ ඵයඳතශ යදක් යර ද 

ැරයක්. ඒ පළිඵ ඇති ඉ්රාමීඹ භතඹන් වා ක්රිඹාකායකම් 

අන් ාං්කෘතීන්හ ඩා යන් න්යන් යකයර ද ඹන්න 

ඳශමු විභා ඵරමු. හුදුද්, ිරා් වා තා‟zසීර් පළිඵ 

වි්තයාත්භක කරුණු ඳැවැදිළි ිරීභක් ඉදිරියේදී තත් යඳොත් 

පාංචාිරන් (ඉන්ා අල්රාව්) ිරීභහ අයේක්ා කයණ යවයින් 
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මුලික වැඳින්වීභක් ඳභණක් යභහිදී කයන්නහ ඵරායඳොයයොත්තු 

න්යනමු.  

ජීවිතයේ අානඹ ව භයණඹ සිදුන යවෝ සිදුවීභහ නිඹභ කයනු 

රඵන ආකායඹ පළිඵ ඉ්රාභඹ දයණ භතඹ අනු එහි 

ජීවිතායක්ණඹ ම්ඵන්ධයඹන් ඇති කරුණු ාකච්ඡාහ ඵඳුන් 

කශ වැක. යභභ කරුණු ිරඹන අයඹකුහ නිැයදි ඉ්රාමීඹ 

්ථායඹන් අයඵෝධ කය ගැනීභහ නම් එඹහභ සුවියලේෂී ව 

රක්ණඹන් ිරහිඳඹක් පළිඵ කරුණු ඳැවැදිලි ිරීභක් 

ඉදිරිඳත් ිරීභ සුදුසු ඹැයි සිතන්යනමු.  

එැනි රෂණඹන්යගන් ිරහිඳඹක් ඳවතින් ඉදිරිඳත් කය 

ඇත්යතමු. 

1. මිනියකුහ තාඳ, ශ්රභණ, අනගාරික, යවෝ බ්රව්භචාාී ැනි 

භාජයඹන් ඵැවැය වී කහයුතු කශවැිර පළියතක් ඉ්රාභඹ 

තුර යනොභැත.   

2. ඉ්රාභඹ තුර පුජක ඳක්ඹක් යනොභැත. ඇත්යතන්භ භේරවි, 

ආලිම්, ඹන අයාබි චානඹන්යගන් අරුත් ගන්න්යන් ඉ්රාමීඹ 

විද්තුන් න අතය ඔවුන් ාභානය යරෞිරක ජීවිතඹක් ගත කයන 

ගිහි පරික් ඳභි. සිඹලුභ නැභදුම් විල්යේ වා එහි අඩාංගු සිඹලු 

දෑහි නිර්භාතෘ, අධිඳති, ඳාරක, වා යඳෝක ව අල්රාව්හ භ 

ඳභණක් සිදු කශ යුතුඹ. 

3. ඉ්රාභඹ විාවඹ දිරි ගන්යි. විාවඹ තුලින් භාජයේ 

ගකීම් හිත පුද්ගරයඹකු යර ජීත් වීභහ දිරිගන්යි.   
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4. ඉ්රාභයේ සිඹලු ඉගැන්වීම් යද් විඤාණක ඹව යරෞිරක 

ජීවිතඹක් තුළින් භතු ජීවිතයේ ාර්ථකත්ඹ අත්ඳත් කය ගැනීභ 

යකයයහි යඹොමු වී ඇත. 

ඉවතින් වන් කය ඇති මුලික ලයඹන් ඉ්රාභඹහ ඳභණක් 

සුවියලේෂී ව අදව් ඳදනම් කය ගනිමින් ජීවිතායක්ණඹ පළිඵ 

ව කරුණු ාකච්ඡා කයමු. යම් පළිඵ ඇති අල් කුර්ආන් 

ැිරඹක් ඳශමු විභා ඵරමු: 

“ඹයභක් ත අයඹකු ඝාතනඹ ිරීභහ යවෝ මිහිතරඹ භත 

කරවකම් ඳැතිය වීභහ දඬුම් ලයඹන් වැය මිනියක් 

(නිකරුයේ) භයා දැමීභ මුළු භවත් මිනි් ර්ගඹාභ භයා දැමීභහ 

භාන න්යන්ඹ. එයරභ ඹයභක් මිනි් ජීවිතඹක් යබ්යා ගනීද 

ඔහු මිනි් ර්ගඹාභ යබ්යා ගත්තා වා භානඹ.”  

(අල් කුර්ආනඹ 5: 32) 

ඉවත අල් කුර්ආන් ැිරයඹන් මිනියකු නිකරුයේ ඝාතනඹ 

ිරීභ මුළු භවත් භනුය ර්ගඹාභ ඝාතනඹ ිරීභකහද, එයරභ 

ඹයභක් මිනි් ජීවිතඹක්  ආයක්ා කය ගනීද එඹ මුළු භවත් 

භනුය ර්ගඹාභ ආයක්ා කය ගැනීභකහද භාන ිරීයභන් 

ජීවිත ආයක්ණඹ වතික ිරීභ ඉ්රාභයේ ම්භත ාංකල්ඳඹ 

ඵ ඉතා නියවුල්  ඳැවැදිලි යයි. යභභ ම්භත ාංකල්ඳඹහ 

ඳහවැනි න යවතුන්ද යභභ අල් කුර්ආන් ැිරයඹහි අන්තර් ගත 

යකොහ ඇති යවයින් අඳයේ ාකච්ඡාහ ඵඳුන් විඹ යුත්යත් එභ 

කරුණු ඵයි අඳයේ අදව න්යන්. ඉ්රාමීඹ ඉගැන්වීම් ඹවඳත් 

ගිහි ජීවිතඹක් කයා යඹොමු වී ඇති යවයින් ඉ්රාමීඹ යාජයඹක 

නීතිඹ වා ාභඹ ඳත්ා යගන ඹෑයම් භඟ යඳන්වීභද එඹහ 



ලරිඹා ඹනු කුභක්ද?  | 14  

ඇතුරත් ඇත. නීතිඹ වා ාභඹ ඳත්ා යගන ඹෑභද ජීවිත 

ආයක්ණඹ ඳදනම් කයයගන ක් වුිර. 

 

මිනි් ඝාතන 

“අයඵෝධ කයගන්යනනි, „ිරා් ‟ (භ ප්රතිචාාය දැක්වීයම් 

නීතියඹ) හි ජීවිතඹක් (සුරැයකනු) ඇත; නුමරා (ඝාතනයඹන් 

දුය්ථවී) බිඹ ඵැතිභත් නු පි” (අල් කුර්ආනඹ 2:179) 

„ිරා් ‟ (භ ප්රතිචාාය දැක්වීයම් නීතිඹ) අනු „ජීවිතඹක් ඇතැයි‟ 

ඹනුයන් යදවිඳුන් අධායණඹ කයනුයේ යච්තනාන්විත මිනී 

භැරුභකහ ඝාතකඹාහ භයණ දඬුභ රඵා දීභ වා එඹ ප්රසිද්ධියේ 

ක්රිඹාත්භක ිරීභ භගින් යසු අඹද එැනි යනොභනා ක්රිඹාකහ 

යඳරඹීභහ ඇති නැඹුරු ා දැමීභ වා ව අාදාත්භක 

ක්රිඹාක් න යවයිනි. යභභගින් භාජයේ ඝාතන වා ව 

නැඹුරු වා එැනි භානසිකත්ඹ ඉත් වී යගෝ ජීවිත සුයක්ෂිත 

ිරීයම් තත්ත්ඹක් නිඹත ලයඹන්භ උදා නු ඇත. 

ඉවත දඬුභ නිඹභ කය ඇත්යත් යච්තනීඹ මිනීභැරුභක් 

වාඹ. යම් ම්ඵන්ධයඹන්ද යරො ිරසිභ නීති රභඹක 

යනොභැති භානුෂීඹ වා ජීවිතායක්ණඹ වතික කයන ගන්ති 

ඉ්රාමීඹ නීතියඹහි අඩාංගු වී ඇත.  

“විල්ා කශවුනි, ඝාතනඹ කයනු රැබුන්යේ විඹයඹහි ිරා්  

(භ ප්රතිචාාය දැක්වීයම් නීතිඹ) අනිාර්ඹඹ කයනු රැඵ ඇත; 

නිදව් පුද්ගරඹාහ නිදව් පුද්ගරඹාද, වයරකුහ වරාද, 

්ත්රිඹකහ ්ත්රිඹ ද (භයණ දේඩනයේ නීතීන්හ ඹහත්) යේ; 
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එනමුත් තභ (ඝාතනඹහ රක් ව තැනැත්තායේ) යවෝදයඹා විසින් 

කයයකු(ඝාතකඹා) හ ඹම් ිරසි භාක් යදනු රඵන්යන්ද ඔහු 

(ඝාතනඹහ රක් ව තැනැත්තායේ යවෝදයඹා එවිහ න්දි මුදර 

ම්ඵන්ධයඹන්) ාධායණත්ඹ අනුගභනඹ කශ යුතුඹ; තද 

ඔහු(ඝාතනඹහ රක් ව තැනැත්තායේ යවෝදයඹා) යත ඹවඳත් 

අයුරින් (න්දිඹ) ඉටු කශ යුතුඹ; එඹ නුමරායේ ඳයභාධිඳතියගන් 

ව වනඹිර, තද කරුණාිර; ඉන් ඳසු කයයකු යවෝ සීභා 

ඉක්භා ඹන්යන් නම් ඔහුහ යේදනීඹ දඬුභක් ඇත.”  

(අල් කුර්ආනඹ 2:178) 

ඉවත අල් කුර්ආන් ැිරඹහ අර්ථ දක්න ඉ්රාමීඹ විද්තුන්යේ 

භතඹ ාංක්ෂිේත ඳවතින් දක්ා ඇත්යතමු. 

1. මිනි් ඝාතනඹකදී අගතිඹහ ඳත් ඳාර්ලඹහ භ ප්රතිචාාය 

දැක්වීයම් නීතිඹ ඹහයත් ඝාතකඹාහ භයණ දඬුභ යදන 

යර අධිකයණයඹන් ඉල්රා සිීමයම් අයිතිඹ ඇත.     

2. යදන විකල්ඳඹ ලයඹන් „දිඹා‟ ඹනුයන් වැඳින්යන 

න්දි මුදරක් රඵා යගන ඝාතකඹාහ භා දීයම් අයිතිඹද 

අගතිඹහ ඳත් ඳාර්ලඹහභ රඵා දී ඇත. යභඹ යඳොදුයේ 

සිදුයන යයේ ඳාරකඹා විසින් යවෝ ඉවශ උාවිඹිරන් 

යදනු රඵන භා වා භ යනොයේ.  

3.  න්දි මුදරක් රඵා යනොයගනද භා දීයම් අයිතිඹ 

අගතිඹහ ඳත් ඳාර්ල කරුන්හ රඵා දී තියබ්.  

ඝාතනඹහ රක් ව පුද්ගරඹා ඳවුයල් ආර්ථික ගකීභ දයන 

පුද්ගරඹා ව විහ ඇති න තත්ත්ඹ අති බඹානකඹ. යභන් 

අ්ථාකදී අගතිඹහ ඳත් ඳාර්ලඹ තභ ඥාතිඹා අහිමි කයගත්තා 
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ඳභණක් යනො තභ ඹැපීම් භාර්ගඹද අහිමි කය ගත් තත්ත්ඹකහ 

ඳත් යයි. යභඹ ැඵැවින්භ ආර්ථිකද කඵයරන් ලිඳහ ැයහන 

තත්ත්ඹිර. ඉ්රාමීඹ නීතිඹ තුශ අධිකයණඹ භයණ දඬුභ 

නිඹභ කශ ද එහි අාන නිගභනඹ අගතිඹහ ඳත් ඳාර්ල 

කරුන්හ රඵා දී තියබ්. යභහි අඩාංගු ර් ාධායණීඹත්ඹ අඳහ 

ප්රතික්යේඳ කශ යනොවැක්කිර.  

ඇතැම් මුරාශ්රඹන් උපුහා දක්මින් භ ප්රතිචාාය දැක්වීයම් නීතිඹ 

මු්ලිම් යනොන අයඹකු ඝාතනඹ ිරීයම්දී ඵරයනොඳත්න ඵ 

විවිධ ඳාර්ලඹන් අදව් ඉදිරිඳත් කයති. යභඹ ම්පුර්ණයඹන්භ 

ාදය අදව් දැක්වීභිර.  

වුදි අයාබිඹායේ, රිඹාද් නුය විල් විදයාරයේ ඉ්රාමීඹ නීතිඹ 

පළිඵ භවාචාාර්ඹ ධුයඹ දැරූ යභොවභඩ් එ්. එල්අා භවතා 

විසින් තභන්යේ ආචාාර්ඹ උඳාධිඹ වා රන්ඩන් විල් විදයාරඹහ 

ඉදිරිඳත් කශ ඳර්යේණාත්භක නිඵන්ධයේ (Punishment in 

Islamic Law by Professor Mohammed S. El-Awa) 130 න 

පටුයේ අදව් දැක්වීභ වා එක් යේදඹක් „මු්ලිම් යනොන 

අයඹකු ඝාතනඹ කශ විහ භ ප්රතිචාාය නීතිඹ මු්ලිම් යයඹකුහ 

එයයහි ඵර ඳත්න අයුරු‟ (QisasAgainst a Muslim for 

killing a Non-Muslim) ඹන භාතෘකා ඹහයත් යන් යකොහ 

ඇත. යභභ නීතිඹ ර් ාධායණීඹ එකක් යර අල් කුර්ආනඹ 

ඳැවැදිලි යකොහ තිබිඹදී යකයර නම් එඹ මු්ලිම් යනොන්යනකු 

විඹයඹහි ඵරයහිත කයන්යන් ද ිරඹා ඔහු ප්රල්න කයයි.    

ඉවත අල් කුර්ආන් ැිර එනම් 2:178 වා 5:32 යඳොදුයේ භනුය 

ර්ගඹාහ ඵර ඳත්න ආකායයේ නියඹෝගඹන්ඹ. එයවයින් 

භවය කුර්ආන් ැිර වා නබි දන් විල්ාන්තයඹකු 

ප්රතික්යේඳ කයන්යනකුහ ඩා යශ්රේ්්ත්යේ රකා අදව් 
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ඉදිරිඳත් යකොහ තිබුණද, නීතිඹ ඉදිරියේ ැයොභ භාන යර 

ැරකීභ ඉ්රාමීඹ නීතියේ ම්භතඹයි. තයඹ, ාක්ෂි භත 

ඳදනම් වී විනිල්චාඹ කශ යුතු ඵ අල් බුවාී නම්වු වදී් ග්රන්ථයේ 

යළුම් අාංක 3 නබි දන් අාංක 638 භගින් නබිතුභාණන් උඳයද් 

දී ඇත. තත් යයක විනිල්චාඹකරු යකෝඳ ව තත්ත්යේ සිටින 

අ්ථායේ තීන්දු යනොදිඹ යුතු ඵ අල් බුවාී වදී් ග්රන්ථයේ 

යළුම් අාංක 9 නබි දන් අාංක 272 භගින් නබි තුභාණන් 

තදුයහත් උඳයද් දී ඇත.  

ඝාතනඹක් ැයදීභිරන් එනම් අයච්තනීඹ ඝාතනඹක් යර 

අධිකයණඹහ ඔේපු ව විහ ඒ පළිඵ භයණ දඬුභ නිඹභ කශ 

යනොවැිරඹ. ඒ යනුයන් අගතිඹහ ඳත් ඳාර්ලඹහ න්දි මුදල් 

රඵා දීභ කශ යුතු ඇත. යච්තනීඹ වා අයච්තනීඹ ඝාතනඹන්හි 

ඝාතකඹා ඳල්චාාත්තාඳ වී යදවිඳුන්යගන් භා ඇඹද සිටිඹ යුතු 

ඵ ද ඉ්රාභඹ උගන්යි.  

 

තාzසීර් 

තාzසීර් ඹන චානඹ අzාර් ඹන ක්රිඹා ඳදඹ මුල් කය යගන 

බිහිවුිර. අzාර් ඹන ඳදයේ අර්ථඹ ැශක්වීභ, යගෞය ිරීභ, 

ව ප්රතිාං්කයණඹ යවෝ ඳරියලෝධනඹ ිරීභ යේ. යකයේ නමුත් 

ඉ්රාමීඹ නීති රභයේ තාzසීර් ඹන චානයඹන් අදව් න්යන් 

අඳයාධකරුයකු  තදුයහත් අඳයාධයඹහි නිඹැළීයභන් ශක්ා 

ගැනීභ වා ඔහු ප්රතියලෝධනඹ කය ගැනීභ අයමුණු කය ගත් 

දඬුම් පළියතිර. තාzසීර් දඬුම් පළියත හුදුද් වා ිරා්  

පළියතහ අඩාංගු න කරුණු පළිඵ විනිල්චාඹ වා උඳයඹෝගී 

කය ගනු යනොරැයබ්. හුදුද් පළියත පළිඵ වි්තයාත්භක 
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තත් යඳොත් පාංචාිරන් කරුණු ාකච්ඡා ිරීභහ අදව් කයන 

යවයින් එභ පළියතහ අදාශ විනිල්චාඹ කශ වැිර යචාෝදනා 

පළිඵ එභ යඳොයතන් කරුණු ඉදිරිඳත් ිරීභහ අදව් 

කයන්යනමු.  

නීති ඳැනවීභ අලයඹ, එයභන්භ සුදුසුඹ. එභ නීති ඳනන්යන් 

කුභක් වා ද? භාජයේ ඹවඳත් ඳැැත්භ උයදාඹ. ජනඹායේ 

ඳවසු වා සුයක්ෂිතබාඹ වාඹ. ැයදි කයන්නවුන් හික්භා 

ගැනීභ වාඹ.  ඔවුන් ඹවඳත් මිනිසුන් ඵහ ඳත් කය ගැනීභ 

වාඹ. භාජයේ ඹවඳත් ාතායණඹක් ඇති කය ගනු වාඹ. 

නීති ඳැනවීභ තුළින් අයේක්ා කයනුයේ දඬුභහ බියඹන් යදින් 

ැශකී සිටිනා යභන්භ, ෑභ යකයනක්භ නීතිඹ යුක්තිඹ වා 

දඬුභ පළිඵ අයඵෝධඹක් ඇති කය යගන ැරැද්දහ යඳරඹීයම් 

භානසිකත්ඹ ඉත් යකොහ ඹවඳත්කම් ිරීයම් භානසිකත්ඹක් 

ඇති කය ගැනීයම් අලයතා වාඹ. යභන් භාජඹක් දාචාාය 

ම්ඳන්න පුද්ගරඹන්යගන් භන්චිත උදාය භාජඹක් ලයඹන් 

වැඳින්විඹ වැක.    

 

හුදුද් (නිල්චිත දඬුම්) යනොදී ඩාත් උචිත 

න්යන් චුදිතඹා ප්රතියලෝධනඹ කය 

ගැනීභද? 

ර්තභාන යරෝකයේ ඉ්රාමීඹ දඬුම් පළියතහ විරුද්ධ වඬ 

නගන්නන්යගන් ඵහුතයඹකයේ භතඹ වී ඇත්යත් එඹ අභානුෂික 

පළියතක් න ඵහ නගන යචාෝදනායි. යභඹහ ඉවත ඳැවැදිලි 

කශ ආකායඹහ ිරා්  ව තාzසීර් පළියත්හි යරො අන් ිරසිභ 



ලරිඹා ඹනු කුභක්ද?  | 19  

නීති ඳද්ධතිඹක යනොභැති භානුෂීඹ වා ාධායණීඹ ඵක් දක්නහ 

ඇති ඵ ඔඵහ ඳැවැදිලි නු ඇතැයි විල්ා කයන්යනමු.  

ඉ්රාම් වියයෝධීන්යේ ප්රධාන විරුද්ධතා භතු වී ඇත්යත් හුදුද් 

(නිල්චිත දඬුම්) පළියතහ ඹ. අඳ යභභ යඳොයතහි ආයම්බයේ 

වන් කශාක් යභන් ඉ්රාභඹහ එයයහි යඵොයවෝ යචාෝදනා භතු 

වී ඇත්යත් අනයඵෝධඹ ඳදනම් කය යගන ඵ ඉතාභත්භ 

ඳැවැදිලිඹ. ඉ්රාමීඹ සිඹලු දඬුම් ක් වී ඇත්යත් ඉතාභත්භ 

විදයානුකුර ඳදනභක් භත ඵ කරුණු විචාායා දැන ගැනීයභන් ඳසු 

නිල්චිතභ ඳැවැදිලි නු ඇත.  

නුතන මදය විදයා ක් වී ඇත්යත් යයෝග ශක්ා ගැනීභ 

පළිඵ දැඩි අධානඹිරන් යුක්තඹ. ඩාත් උචිත න්යන්ත් 

එඹභ ඵ ඕනෑභ අයඹකුහ තර්කයඹන් යතොය පළිගැනීභහ වැිර 

තයඹිර. යයෝග නිායණඹ යවත් ප්රතිකාය රභ ක්රිඹාත්භක 

න්යන් යයෝගඹ ැශඳීයභන් ඳසුඹ. යභයින් ඔේපු න 

ප්රධානතභ තයඹ න්යන් යයෝග ශක්ා ගැනීභ නුතන මදය 

විදයායේ ප්රධානතභ ාංකල්ඳඹ ඵඹ.  

එයරභ ඉ්රාභයේ මුලික අධානඹ යඹොමු වී ඇත්යත් මුළු 

භවත් භනුය ර්ගඹාභ දාචාාය වා භාජ වියයෝධී 

ක්රිඹාන්යගන් ආයක්ා කය ගැනීභහඹ. යභභ යඳොයත් 

ආයම්බයේදීභ රිආ පළියයත් අයමුණු ඉදිරිඳත් ිරීයම්දී කරුණු 

ඳවක සුයක්ෂිතබාඹ පළිඵ කරුණු ඉදිරිඳත් කයශමු. එනම්, 

දවභ, ජීවිතඹ, බුද්ධිඹ, ධනඹ වා ඳයපුය සුයක්ෂිත ිරීභ රිආ 

පළියයත් මුලික අයමුණු යයි. යභභ අයමුණු විග්රව කයන 

ඉ්රාභඹ යභභ කරුණු ඳව සුයක්ෂිත ිරීභ වා ැභහ පළිගත 

වැිර, ැභහ අනුගභනඹ කශ වැිර වා ප්රායඹෝගික ැඩ පළියරක් 

ඉදිරිඳත් කයයි.  
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“කවුරුන් තභන් (තභ මචාතසිකඹ) ඳාරිශුද්ධ කය ගත්යත්ද ඔහු 

නිඹත ලයඹන්භ ජඹග්රවණඹ කයශේඹ. කවුරුන් එඹ අපරිසිදු කය 

ගත්යත්ද ඔහු නිඹත ලයඹන්භ අරාබ කය ගත්යත්ඹ”  

(අල් කුර්ආන් 91:9-10) 

“තභ තෘ්ණා තභන්යේ යදවිඳුන් ලයඹන් ඳත් කය ගත්තන් 

ඔඵ දැක ඇතිද? ඔඵ ඔහුහ ආයක්කයඹකු ලයඹන් 

සිටින්යනහිද? ඔවුන්යගන් ඵහුතයඹ න් යදන්නන් යවෝ 

සිතන්නන් ලයඹන් ඉන්නා ඵ ඔඵ සිතන්යනහිද?  ඔවුන් 

තිරිනුන් මි අන් ිරසික් නැත. ැඵවින්භ ඔවුන් (තිරිනුන්හ 

ඩා) ඉතාභත් යනොභඟ ගිඹවුන් ලයඹන් සිටින්යනෝඹ.”  

(අල් කුර්ආන් 25:43-44)  

“කවුරුන් යදවිඳුන් අබිඹ යඳනී සිීමභ ගැන බිඹ වී ඉතාභත් ඳවත් 

ආාන්යගන් ඈත් වී තභන් ශක්ා ගන්යන්ද ඔහු ශඟා කය 

ගන්නා ්ථානඹ නිඹත ලයඹන්භ ්ර්ගඹයි.”  

(අල් කුර්ආන් 79: 40-41) 

 

ගල්ගා භයණඹහ ඳත් ිරීභ වා අත කැපීභ 

ඉතා කෲය දඬුම් යනොයේ ද? 

ගල්ගා භයණඹහ ඳත් ිරීභ වා අත කැපීභ ගැන ඇසු විග තභ 

මචාතසිකයේ ඇති න්යන් කුභණ ආකායයේ වැඟීම් ද ඹන්න 

කරුණාකය යභොයවොතකහ සිතා ඵරන්න. යභභ දඬුම් 

කනැකුණු විග ඇතින්යන් එභ දඬුභහ යවේතුන ැයදි සිදු 
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ිරීභ පළිඵ බිඹක් යනොයේ ද? යභභ දඬුම් යභයේ තිබිඹදී එභ 

යචාෝදනා ඔේපු ිරීභ වා ඉ්රාභඹ ඉදිරිඳත් යකොහ ඇති 

යකොන්යද්සි ඉතා දු්කය ඒාඹ.  

විාවක ්ත්රිඹක් යවෝ පුරුයඹක් ලිාංගික අඳචාායයේ 

යඹදුනයවොත් ගල්ගා භයණඹහ ඳත් ිරීයම් නීතිඹ ක්රිඹාත්භක 

කශ වැක. විාවකයින් අතය සිදුන ලිාංගික අඳචාායයඹන් ඳවුල් 

ාං්ථා බි ැයහන අතය එයින් ඇතින භාජ ඵරඳෑභ අතිලඹ 

බඹානකඹ. භාජඹක් ැකසී ඇත්යත් ඳවුල් ඒකක එකතුයනි. 

ඳවුල් ඒකකඹ බි ැයහන විහ මුළු භාජඹභ පරිහීභහ ඳත්වීභ 

යනොැරක්විඹ වැක්කිර. එයවයින් ඹවඳත් භාජ ඳැැත්භක් 

වා ඳවුල් ඒකකඹ ආයක්ා ිරීභ ැදගත් යයි. යභභ දඬුම් 

අධිකයණඹක ඔේපු ිරීභ වා ඇති යකොන්යද්සි විභා ඵරමු.  

ලිාංගික අඳචාායඹක් ඔේපු ිරීභ වා යකොන්යද්සි යදකක් 

ඉ්රාභඹ ඉදිරිඳත් කයයි.  

1. ලිාංගික ක්රිඹා සිදුිරීභ දෑසින් දුටු ාක්ෂි තයක් අලයයයි. 

එනම් පරිමිඹායේ ශි්ණඹ ්ත්රිඹයේ යඹෝනිඹහ ඇතුරත් ිරීභ 

ෘජු දුටු ාක්ෂි තයක් යම් වා අතයාලය යයි. යරො 

ිරසියකු තභ ලිාංගික අඳචාාය කහයුතු යභයර තයයදයනකුහ 

ෘජු යඳයනන යර සිදුකයයි ිරඹා සිතා ඵැලිඹ වැිර ද? යභහිදී 

දඬුභ අති  කෲය යර යඳනුනද, යභභ යචාෝදනා ඔේපු ිරීභහ දී 

ඇති ඳශමු යකොන්යද්සිඹ යරයවසියඹන් අධිකයණඹක් ඉදිරියේ 

ඔේපු කශ වැක්කක් යනොයේ. යම් යවේතු නිාභ ඉ්රාමීඹ 

ඉතිවාඹ තුර ෘජු දෑසින් දුටු ාක්ෂි භත යචාෝදනා ඔේපු යකොහ 

ිරසියකු ගල්ගා භයණඹහ ඳත්යකොහ යනොභැති ඵ 

අධායණයඹන් ඳන්යනමු. එයේ නම් එැනි නීතිඹක් 

තියඵන්යන් භන්ද? යභභගින් භාජඹක් එැනි අශි්් 
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තත්ඹකහ ඳත්වීයම් භග එනම් ප්රසිද්ධියේ ලිාංගික ක්රිඹාකායකම් 

ර යඹදීභ රක්ා ඇත. නිදසුනක් යර තුන් ප්රසිද්ධියේ තභ 

ර්ගඹා භග ලිාංගික වැසියයති. නමුත් භාන ශි්්ත්ඹහ එඹ 

ඳහවැනිඹ. කදා යවෝ භාන ශි්්ත්ඹ එන් තත්ඹකහ 

පරිහීභ යභභ නීතිඹ භගින් රක්ා ඇත. එයභන්භ ාක්ෂි තයක් 

ඉල්ලීභ තුර ිරසිඹම් යකයනකුහ අභත යචාෝදනා එල්රයකොහ 

යදකරු කයවීයම් ෑඹභද රක්ා ඇත. යභභ යචාෝදනා ඔේපු 

කශ වැිර යදැනි යකොන්යද්සිඹ විභා ඵරමු.  

2. යභභ යචාෝදනා ඔේපු ිරීයම් යදැනි භඟ න්යන් 

අධිකයණඹක් ඉදිරියේ ිරසිදු ඵරඳෑභිරන් යතොය යදහ 

භැදිවත්වුන් කයන්නා ව ්ඹාං ඳායඳොච්චාායණඹන්ඹ. ඉ්රාමීඹ 

නීතිඹ තුශ ආයම්බයේ කශ ඳායඳොච්චාායණඹ ඉල්රා 

අ්කයගැනීභහ ද අකාලඹ රඵා දී ඇත. ඉ්රාමීඹ ඉතිවායේ 

යභභ දඬුභ දී ඇත්යත් තභන් කශ යද පළිඵ ඳල්චාාත්තාඳ වී 

දඬුම් රඵා ගැනීයභන් තභා පරිසිදු කයගැනීයම් අයේක්ායන් 

තභන් කශ ඳායඳොච්චාායණඹ යන් යනොයකොහ එභ ්ථායයේභ 

සිටි අඹහ ඳභි.  

යභඹහ එක් නිදසුනක් බුවාරි ව මු්ලිම් ග්රන්ථර වන් 

නබිදනිරන් දක්න්නම්: 

නබිතුභන්යේ කාරයේ එක්තයා අනුගාමිකයඹක් තභන් 

අනාචාායකභක් සිදුයකොහ ඳසුතැවිල්රහ ඳත් සිඹ මිතුයයකුයගන් 

අනා තභන් යභැනි අනාචාායකභක් කශා. එඹහ දඬුම් 

රඵායගන පරිසිදු න්යන් යකයේද? ඹනුයන්. එහිදී ඔහුයේ 

උඳයද වුයේ නබිතුභාණන් යත ඹන යරයි. ඉදින් යම් 

තැනැත්තා නබිතුභාණන් යත යගෝ තභන් කශ යද ප්රකාල 

කශා. යභහිදී නබිතුභාණන් ඔහුයේ ප්රකාලඹ ම්ඵන්ධ මුලින් 
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තුහක් යඳන්වුයේ නැවැ. නබිතුභාණන් ඔහුහ මුලින් ඳැසුයේ 

ඔඵ ඇඹ සිඹින්නහ ඇති! නැවැ භභ යද කශා ඹැයි ඔහු 

ඳැසුා. ඉන්ඳසු නබිතුභා ඔඵ ඇඹ ්ඳර්ල කයන්නහ ඇති! 

නැවැ යද කශා ඹැයි ඔහු ඳැසුා. එවිහ නබිතුභාණන් නිදසුන් 

යදකක් හිත සිද්ධිඹ ප්රල්න කයනා. ඔඵ ඉඳිකටුහ නුරක් 

දභන්නායේ කශාද? ඔේ. ඔඵ ලිකහ ඵාල්දිඹක් ඇතුළු 

කයන්නායේ කශාද? ඔේ ඹැයි ඔහු පළිගන්නා. නබිතුභාණන් 

ඔහුයේ යදහ දඬුභ නිඹභ කයන්යන් ඉන් අනතුරුයි.  

යභහිදී නබිතුභාණන් දඬුභ නිඹභ කයන්යන් යද කශ 

තැනැත්තායේ නියන්තය යඳරැත්තඹ නිා ඵහ ඔඵහ දැන් 

ැහයවනා ඇති. යභහිදී නබිතුභාණන්හ භා දිඹ වැිර යන්? 

ඹැයි ඔඵහ ඳැනඹක් නැයගන්නහ පුළුන්. ිරසිඹම් පුද්ගරයඹකු 

යද කය ඔේපු වු විහ යුක්තිඹභ ඉල්රා සිටි විහ නබිතුභාණන්හ 

වුද යභඹහ භා දිඹ යනොවැිර ඵ යභභගින් පළිඹිබු 

යකයයනා.    

දඬුභ කෲය වද ඉවත යකොන්යද්සි යද අධානඹ යඹොමු 

ිරීයම් දී යචාෝදනා ඔේපු ිරීයම් දු්කයතා ඳැවැදිළි නු ඇත. 

තත් නිදසුනක් යභයේඹ: 

යොයකභ වා අත කැපීභ ඉ්රාමීඹ නීතියේ අනුභත දඬුභිර. 

නමුත් සිඹලුභ ආකායයේ යොයකම් වා යභභ දඬුම් රඵා දිඹ 

යනොවැක. යොයකභහ රක් ව ්තු අන් අඹහ ඳවසුයන් 

ශඟාවීභහ යනොවැිර අයුරින් සුයක්ෂිත ්ථානඹක තඵා තිබුණු 

එකක් විඹ යුතුඹ. එයභන්භ ඉතා සුළු යොයකම් වා යභභ 

අතකැපීයම් දඬුභ රඵාදිඹ යනොවැක. නිදසුනක් යර යයේ 

දුර්භික්ඹක් ඳතින කාර කානුක දී ආවාය යොයා ගැනීභහ 

ඳා මිනිසුන් යඳරඹීභ ාභානය තත්ඹිර. එන් අ්ථාකදී 
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යභභ නීතිඹ ක්රිඹාත්භක යනොයේ. එයභන්භ අදාර ඉ්රාමීඹ 

ඳරිඳාරනඹ විසින් යොයකභහ බාජනඹ කයන ්තුයේ අභ 

අගඹක් නිර්ණඹ කය තිබිඹ යුතුඹ. අදාර දඬුභ දිඹ වැිර න්යන් 

යභභ යකොන්යද්සි සිඹල්ර ම්පුර්ණ  තිබුයනොත් ඳභි.   

යද්ඳශ වා ධනඹ ආයක්ා ිරීභ ඉතා ැදගත් තැනක් රිආ 

පළියයත් අන්තර්ගතඹ. පුද්ගර ආයක්ණඹ පළිඵ වැඟීභ 

ඳරිපුර්ණ වීභහ නම් තභ ශ්රභයේ පරඹ යර ැරයකන යද්ඳශ වා 

ධනඹ සුයක්ෂිත විඹ යුතුඹ. යොයකමින් වා ඵරවත්කායකමින් තභ 

්තු රැක ගැනීයම් වතිකඹක් තිබීභ පුද්ගර ආයක්ණයේ 

ැදගත් ්ථානඹක් ගනී.   

භයණාන්න තත්ත්යේ ඳසුන තභ භයේ ප්රතිකාය වා 

යගවීභහ යගනඹන මුදල් අතයභග දී ඹයභකු යොයකම් 

කයගත්යත් නම් ඔඵ ඳත්න්යන් කුභන අයණබාඹකහ ද 

ඹන්න කරුණාකය යභොයවොතකහ සිතා ඵරන්න.  

යභභ දඬුම් පළියතින් අයේක්ා කයන්යන් දඬුයම් කෲයත්ඹ 

භත මිනිා ැයදි භගහ යඹොමු වීයභන් ශකා ගැනීභඹ.  

 

දඬුම් ම්ප්රදාඹක් අලයභද? 

„දඬුභ‟ ෑභ අධිකයණ ක්රිඹාලිඹකභ අතයලය යකොහක් ඵහ 

ඳත්  ඇත. ඹවඳත් ක්රිඹාකායකම් යනුයන් ඹවඳත් ආනිාංද 

අඹවඳත්කම් යනුයන් අඹවඳත් ආනිලාංද රඵා දීභ යභභ 

ක්රිඹාලියේ යකොහක් ඹ. දඬුම් ාංකල්ඳඹ විවිධ යෂේත්රඹන්හි 

වියේචානඹහ වා භතයේදඹහ රක් ව භාතෘකාිර. යකයේ නමුත් 
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ඒ යද ඵැලිඹ යුතු න්යන් „දඬුභ‟ ඹන ඳටු සීභා තුශ ඳභණක් 

යනොරැඳී „භාජ ඹවඳත‟ ඹන විලාර ව යෂේත්රඹ යදභ අධානඹ 

යඹොමු කයමිනි. ඉ්රාමීඹ යකෝණයඹන් „නීතිඹ‟ ඳභණක් භාජ 

දාචාායඹ ්ථාපත කයන ප්රධාන යවෝ එකභ ආඹතනඹ යර 

යනොැරයක්. නීතිඹ භගින් සිදු න්යන් දාචාායඹ ්ථාපත ිරීභහ 

ආධායකඹක් යර කහයුතු ිරීභ ඳභි.  

මිනිා විසින් පළිඳැදිඹ යුතු අයනයෝනය අයිතිාසිකම් වා ගකීම් 

පළිඵ යදවිඳුන් විසින් ඳැවැදිලි ඉගැන්වීම් අඳවහ රඵා දී තියබ්. 

භනුය භාජඹ ාභඹ වා වජීනඹ ඳදනම් කය යගන ජීත්වීභ 

පි සීභාන් වා භායිම් ද යදවිඳුන් විසින් ක් යකොහ දී තියබ්. 

මිනිා යභභ සීභාන් තුශ තභ ජීවිතඹ ක් කය ගැනීභහ 

කහයුතු යනොකයන අ්ථාන්හිදී ඔහු තභන්හ යභන්භ මුළුභවත් 

භාජ ඳද්ධතිඹහභ විලාර වානිඹක් සිදු කයයි.  

යභන් අ්ථාන් හි චුදිත පුද්ගරඹා ම්ඵන්ධ ඳළි ගැනීයම් 

යච්තනාිරන් යතොය භාජයේ ඹවඳත් ඳැැත්භ අයමුණු කය 

යගන ඔහු යභන්භ යභන් ැයදි ක්රිඹාකායකම් රහ නැඹුරු 

වීභක් ඇති අන් අඹ එන් කහයුතු ලින් ශක්ා ගැනීයම් වා 

අමධර්ඹඹ ිරීයම් අයමුින් යදවිඳුන් නිඹභ කශ දඬුම් 

ක්රිඹාත්භක ිරීභ ඉ්රාමීඹ පළියතයි.  

රිඹා පළියත පළිඵ ාකච්ඡා ිරීයම් දී ශ්රී රාාංයක්ඹ න්දර්බඹ 

තුශ අඳහ නිතය අන්නහ රැයඵන්යන් ඉ්රාමීඹ මුරය 

කශභනාකයණඹ වා මු්ලිම් විාව වා දික්කාද නීතිඹහ එයයහි 

අදව් ඹ. යභභ අරාදඹන් හි ඇති වයඹ පළිඵ විභසුභක් 

ඳවතින් ඉදිරිඳත් යකොහ ඇත්යතමු.  
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රිඹා ඵැාංකු ඹනු කුභක්ද? 

ඇත්යතන්භ අයේ යයේ ක්රිඹාත්භක න ාම්ප්රදායික ඵැාංකු රභඹ 

යද්ශීඹ පළියතක් යනොයේ. එඹ ඵහහිරින් අඳයත රැබිර. 

යභභ ඵහහිය පළියයත් ගුණාගුණ පළිඵ දැනුභිරන් යතොය 

අන්ධ බක්තියඹන් එඹ සුයිරන්නහ ඇතැම් අන්තාදීන් ව 

ඔවුන්යේ යගෝරඵාරයඹෝ කැඳවී සිටින ඵ යඳයනන්නහ ඇත. 

යඳොලිඹ භත ඳදනම් ව සිත්පත් යනොභැති ඵහහිය රභඹ වා 

භානුෂීඹ ඳදනභිරන් ැකසුනු ඉ්රාමීඹ මුරය කශභනාකයණඹ 

පළිඵ ඉතා යකටි විග්රවඹක් ඳවතින් දී ඇත්යතමු.  

යඳොලිඹ ඹනු ාම්ප්රදායික මුරය කශභනාකයණයේදී ඉතාභත් 

යක්න්ද්රීඹ ාධකඹිර. ඉ්රාමීඹ මුරය කශභනාකයණයේදී බාවිතා 

න්යන් යුක්තිඹ වා ාධායණඹ භත ඳදනම් ව පළියතිර. එහිදී 

යඳොළී ාංකල්ඳඹ යනුහ යඹොදා ගැයනන්යන් රාබඹ යඵදා 

ගැන්යම් ාංකල්ඳඹයි. උදාවයණඹක් යර ත්රීයයෝද රිඹක්  කුලී 

ඳදනභ භත බාවිතා කයන්නහ ගන්නා රිඹැදුයා වා රිඹ හිමිඹා දිනඹ 

අානයේදී විඹදම් පඹැවීයභන් ඳසු රාබඹ යඵදා ගනිති. එැනි 

අ්ථාකදී ඔවුන්යේ එකඟතාඹ භත පළිගත් අනුඳාතඹිරන් 

ගනුයදනු සිදු කශ වැක.  

නමුත් යදැන්යනක් තත් ත්රීයයෝද රිඹක් දහ නිල්චිත කුලිඹක් 

යගවීභහ ගන්නා රිඹැදුයකු ඹැයි සිතමු. ඳශමු රිඹදුයා ත්රීයයෝද රිඹ 

රඵායගන ඇත්යත් දයේ ආදාඹභ යදයදනා එකඟ ව ප්රතිලතඹක් 

භත යඵදා ගැනීභහඹ. යභඹ ඉ්රාමීඹ මුරය කශභනාකයණඹ භත 

ක් වුිර. නමුත් යදැන්නා ත්රීයයෝද රිඹ රඵායගන ඇත්යත් 

මදනික  නිල්චිත කුලිඹක් දීයම් ඳදනභ භතඹ. යභඹ යඳොලිඹ 

ඳදනම් ව මුරය කශභනාකයණඹ භත ඳදනම් වුිර. 
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ආදාඹභක් යනොභැති දිනඹකදී ඳශමු රිඹැදුයා ආයඹෝජකඹා යත 

ිරසිදු යගවීභක් රඵා යනොයදද්දී මදනික නිල්චිත කුලී ඳදනභිරන් 

රිඹ රඵා ගත් තැනැත්තා විසින් යභභ තත්ත්ඹ තුශ 

අනිාර්ඹයඹන් රිඹ හිමිඹාහ දයේ යගවීභහ එකඟ ව කුලිඹ 

යගවීභහ සිදු යේ. ඉ්රාමීඹ පළියත තුශ රිඹ හිමිඹා වා රිඹදුයා 

ඹන යදයදනාභ ආර්ථික අදානභ යඵදා ගනිති. යදැන්නා 

ත්රීයයෝද යථඹ රඵායගන ඇත්යත් දයේ ඉඳමකභක් තිබුනත් 

යනොතිබුනත් යඳොයයොන්දු ව මදනික කුලිඹ යගවීයම් ඳදනභ 

භතඹ. යභහි දී ඉඳමකභ අඩු දිනක අධානභ වමුලින්භ දයන්නහ 

සිදුන්යන් දුේඳත් රිඹදුයාහඹ.  

යභඹ යඳොලිඹ භත ඳදනම් ව ඵැාංකු වා අයනකුත් මුරය 

කශභනාකයණ පළියත අනු ක් වී ඇත. යම් පළියත් 

යදිරන් යුක්තිඹ ාධායණඹ වා මිනිත්කභ ඇත්යත් කුභන 

පළියයත් ද ඹන්න කරුණාකය සිතා ඵරන්න. ඔඵ ත්රීයයෝද යථ 

රිඹදුයයක් නම් කුලිඹහ ත්රීයයෝද යථඹක ැඩකයන්නහ සිදු 

වුයවොත් ඔඵ යතෝයා ගන්යන් කුභන පළියත ද ඹන්න ද 

කරුණාකය සිතා ඵරන්න.  

ඉ්රාම් ඵැාංකුකයණයේදී මුදර ඹනු හුභාරු භාධයඹක් යර 

ඳභණක් යර ැරයක්. එයේභ මුදල් රාබඹ යඵදාගැනීයම් 

අයේක්ායන් මි යඳොලී අයේක්ායන් ආයඹෝජනඹ 

යනොයකයර්. යභභ ඵැාංකු රභඹ මු්ලිම් ජනඹාහ ඳභණක් සීභා 

කශ එකක් යනොයේ. එහිදී මු්ලිම් යවෝ මු්ලිම් යනොන ඕනෑභ 

අයඹකුහ තභ මුරය කහයුතු ඳත්ායගන ඹා වැක.  

පුයැසිඹන් තභ මුදර ාම්ප්රදායික ඵැාංකුක තැන්ඳත් කයන විහ 

ඔවුන්හ 10% ඳභණ ාර්ෂික යඳොලිඹක් යගන්නහ ඵැාංකු එකඟ 

යේ ඹැයි උඳකල්ඳනඹ කයමු. යභයේ රඵා ගන්නා තැන්ඳතු නිමි 
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ඇඳුම් නි්ඳාදනඹ කයන කර්භාන්ත කරුයකුහ ඵැාංකු 15% ක 

ාර්ෂික යඳොලිඹකහ ණඹක් ලයඹන් රඵා යදයි. යභභ 

කර්භාන්තකරු තභ නිමි බාේඩඹන් හි විකුණුම් මිර තීන්දු ිරීයම් 

දී ඳවත වන් ාධක ැශිරල්රහ ගනී.  

නි්ඳාදන පරිැඹ + රාබඹ + ඵැාංකු යඳොලිඹ  = නිමි බාේඩයේ 

මිර 

යභභ බාේඩයේ ඳාරියබෝගිකයින් න්යන් මුදල් තැන්ඳතුකරුන් 

ව භවජනඹාඹ. ඔවුන් යභභ මුදර ඉ්රාමීඹ පළියත අනු රාබඹ 

යවෝ ඳාඩු යඵදා ගැනීයම් ඳදනභ භත ආයඹෝජනඹ කයශේ නම් 

නිමි බාේඩයේ මිර තීන්දු න්යන් ඳවත වන් ාධකඹන් 

භතඹ.  

නි්ඳාදන පරිැඹ + රාබඹ = නිමි බාේඩයේ මිර  

ඉ්රාමීඹ රභඹහ අනු කර්භාන්තකරු ඉ්රාමීඹ මුරය 

ආඹතනයඹන් තභ කර්භාන්ත ලාරා වා ආයඹෝජනඹක් රඵා 

ගන්නා අතය ඔහුයේ යාඳායයේ රාබඹ පළිගත් ප්රතිලතඹක් අනු 

මුරය ආඹතනඹ භග යඵදා ගැනීභහ එකඟ යයි. කර්භාන්තකරු 

නිල්චිත ප්රතිලතඹක යඳොලිඹක් යගවීයම් යකොන්යද්සිඹ යභකී 

ආයඹෝජනඹ තුශ යනොභැත.  

ඳශමු උදාවයණයේදී ාම්ප්රදායික ඵැාංකුයේ මුදල් තැන්ඳත්කරුහ 

10% ක යඳොලිඹක් යගවීභහ ඵැාංකු එකඟ වු ද ඵැාංකු විසින් 

මුදල් ැඩි යඳොලිඹහ නඹහ දීභ තුළින් නි්ඳාදිත බාේඩඹහ එභ 

ැඩි යඳොලිඹ එකතුන යවයින් නැත යක් ඳාරියබෝගිකඹාව 

තැන්ඳත්කරු විසින් එභ ැඩි යඳොලිඹ යගන්නා ඵහ ඳත්යයි. 

යඳොලිඹ ඳදනම් ව ආර්ථික ක්රිඹාලියේ දී 10% ක යඳොලිඹක් රඵා 

නැත 15% ක ඵැාංකුයේ ණඹකරු යගන යඳොලිඹද 
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තැන්ඳත්කරු විසින් දයන්නහ සිදුන යවයින් ඳාරියබෝගික 

භවජනඹාහ 5% ක ඳාඩුක් අත්විඳින්නහ සිදුයයි. 

ඉ්රාමීඹ ඵැාංකු රභයේදී යඳය ගිවි ගත් ඳරිදි රාබඹ යඵදා 

ගැනීයම් පළියතක් අනුගභනඹ කයන යවයින් ඳාරියබෝගිකඹාහ 

අභතය යඳොලී පරිැඹක් දැීයම් තත්ත්ඹ භතු යනොයේ. යඳොලී 

රභඹ භත ඳදනම් වී ආර්ථික ාංර්ධනඹක් කයා යඹොමු වීභ 

ැඵැවින්භ අයුක්තිඹ අාධායණඹ භත ඳදනම් ව පළියතිර.  

ාම්ප්රදායික ඵැාංකු රභයේ දී:  

    මුදල්  
ඵැාංකු  මුදල් ණඹ ලයඹන්   ණඹ රඵා ගන්නා  
ඵැාංකු   මුල් මුදල් ාරිකඹ වා යඳොලිඹ 
 ණඹ රඵාගන්නා             
 
ඉ්රාමීඹ ඵැාංකු රභයේ දී: 

ඵැාංකු   බාේඩ වා යේාන් ආයඹෝජන යරසින් 
 ආයඹෝජන රඵාගන්නා  

ඵැාංකු   රාබඹ      
 ආයඹෝජන රඵාගන්නා              

ආර්ථික ාංර්ධනඹ යුක්තිඹ වා ාධායණඹ භත සිදු වීභහ නම් 

ඉ්රාමීඹ මුරය කශභනාකයණඹ ඩාත් සුදුසු ඵ ඉවත යකටි 

උදාවයණ භගින් ඳැවැදිලියේ ඹැයි විල්ා කයන්යනමු. ිරසිදු 

අර්ථඹක් යවෝ  වයඹක් යනොභැති ඉ්රාම් ඹන නභ වන් ව 

ඳභින් සිඹල්රහ විරුද්ධ වීයම් යභෝඩ ප්රතිඳත්තියඹන් ඉත් වී 

බුද්ධිඹ වා විචාායඹ ඳදනම් කයගනිමින් කහයුතු කයන යර අදාර 

ඳාර්ලඹන්යගන් අඳ ඉල්රා සිටින්නහ කැභැත්යතමු.  
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මු්ලිම් විාව ව දික්කාද නීතිඹ 

මීරඟහ මු්ලිම් විාව වා දික්කාද නීතිඹ පළිඵ විභා ඵරමු. 

යම් පළිඵ නගන ප්රධානතභ යචාෝදනා නම් යයේ ඳැතිඹ 

වැක්යක් එක් නීතිඹක් ඳභණක් ඹන්නඹ. අඳයාධ නීතිඹ ැභහ 

එකයේ ඵරඳත්න්නක් ඵ තයඹිර. නමුත් සිවිල් නීතියේ 

විවිධ ප්රයේද අඳහ දිරන්නහ ඇත. උඩයහ විාව වා දික්කාද 

නීතිඹ, යත්රාභ නීතිඹ වා මු්ලිම් විාව වා නීතිඹ මින් 

ිරහිඳඹිර.  

යභභ විවිධ සිවිල් නීති ප්රයේද තිබිඹ ද යඝෝාකාී වඬක් භතු වී 

ඇත්යත් මු්ලිම් විාව වා දික්කාද නීතිඹහ එයයහි ඳභි. 

මු්ලිම්, ඉ්රාම් අජීර්ණඹක් ඇති  මු්ලිම් වියයෝධී 

අන්තාදීන්යගන් නැයගන යභභ ඳදනම් වියහිත වියයෝධයේ 

ඹථාර්ථඹ විභා ඵැලීභක් කයන්නහ අයේක්ා කයන්යනමු.  

මු්ලිම් විාව වා දික්කාද ිරීම් ම්ඵන්ධ නීතිභඹ ප්රතිඳාදන 

ය්ථාගත කය ඇත්යත් 1951 අාංක 13 දයණ මු්ලිම් විාව ව 

දික්කාද ඳනත භගින් ඹ. 1954 අාංක 31, 1955 අාංක 22, 1965 

අාංක 1, 1965 අාංක 5, වා 1975 අාංක 41 දයණ ඳනත් භගින් මුල් 

ඳනත රින්ය ාංයලෝධනඹ කය ඇත.  

අඳ ජීත් න්යන් ඵහු ාර්ගික වා ඵහු ආගමික භාජඹකයි. 

යභභ භාජ ්ථයඹන්හ ආයේනික ව චාර්ඹාන් වා ක්රිඹාකායකම් 

ඇත. උදාවයණඹක් යර ගත් විහ ඉ්රාමිකයින් ඌරු භ් 

අනුබ යනොකයති. එයවත් ිරතුනුන්යගන් ඵහුතයඹක් වා 

යඵෞද්ධයින්යගන් සුළුතයඹක් ඌරු භ් අනුබ කයන්නන් 
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සිටිති. ඵහු ආගමික භාජඹක ඉ්රාමිකයින්යේ චාර්ඹාහ යභඹ 

ඳහවැනි ඵ ඳා ඌරු භ් අනුබඹ තවනම් කයන යර 

ඉල්ලීභහ දාචාායාත්භක අයිතිඹක් ඉ්රාමිකයින්හ තියබ්ද?  

ඵහු ජනාර්ගික වා ඵහු ආගමික භාජඹක එක් එක් භාජ 

්ථයඹන්යේ  චාර්ඹාන් වා ත්පළියත් අනිකා යකයයහි 

නීතියඹන් යවෝ ඵරයඹන් ඳැහවීභහ දාචාායාත්භක අයිතිඹක් 

ිරසියකුහ තියබ්ද? ශ්රී රාංකා ප්රජාතාන්ත්රික භාජාදී ජනයජයේ 

ආේඩුරභ ය්ථායේ  III ැනි ඳරිච්යේදයේ මලික 

අයිතිාසිකම් පළිඵ යකොහයේ 10 වා 14 (1)  ැනි ගන්තීන් හි 

ඳවත වන් අයුරු හවන් යකොහ ඇත. 

3 – 10”ෑභ තැනැත්යතකුහභ තභන් අභිභත ආගභක් ඇදහීයම් 

යවෝ ැශ ගැනීයම්  නිදව ද, රබ්ධිඹක් යවෝ විල්ාඹක් දැීයම් 

යවෝ පළිගැනීයම් නිදව ද ඇතුළු සිතීයම් නිදවහ, වෘදඹ 

ාක්ෂියේ නිදවහ ව ආගමික නිදවහ හිමිකම් ඇත්යත් ඹ”.       

3 - 14. (1) “ෑභ පුයැසිඹකුහභ -  ( ඉ)  එකරා යවෝ අන් අඹ 

වා භග, ප්රසිද්ධියේ යවෝ යඳෞද්ගලික තභ ආගභ, රබ්ධිඹ යවෝ 

විල්ාඹ ඇදහීයභන්, පළිඳැදීයභන්, ප්රගුණ ිරීයභන් ව 

ඉගැන්වීයභන් ප්රකාල ිරීයම් නිදවහ;  ( ඊ)  එකරා යවෝ අන් 

අඹ වා භග යවෝ ්කීඹ ාං්කෘතිඹ භුක්ති විඳීයම් වා ැඩි 

දියුණු ිරීයම් නිදවහ ව ්කීඹ බාා බාවිත ිරීයම් 

නිදවහ;  හිමිකභ ඇත්යත් ඹ”. 

ඉවත නීතිභඹ ප්රතිඳාදන යද ඵරන විහ මු්ලිම් විාව වා 

දික්කාද නීතියේ ාධායණත්ඹ අයඵෝධ කයගත වැක.  

විාවඹ ඹනු මිනි් ජීවිතයේ  එක් ප්රධාන ාංධි්ථානඹිර. එඵැවින් 

ඉ්රාම් දවමින් විාවඹ වා ඉතා සුදුදු නීතිීති වඳුන්ා දී ඇත. 
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යභභ නීතිලින් ැඩියඹන්භ ආයක්ා රැයඵන්යන් 

කාන්තාහඹ. කාන්තාක් විාව වීයම්දී භනාරඹා භනාලිඹයේ 

ඳාර්ලයඹන් ාම්ප්රදායික රඵා ගන්නා දෑැද්ද යනුහ 

අනිාර්ඹයඹන්භ භවර් නභැති විාව තයාග දීභනා භනාරඹා 

විසින් භනාලිඹහ රඵා දිඹ යුතුඹ.  

යභභ භවර් නම්වු තයාග දීභනායේ ටිනාකභ තීයණඹ කශ 

යුත්යත් ද භනාලිඹ විසිනි. එභ තයාගයේ පුර්ණ අයිතිඹ භනාලිඹ 

තු යේ. එඵැවින් එඹ සුදුසු ඳරිදි තීයණඹ ිරීභන් ඇඹහ ඳසුහ 

ප්රයඹෝජනත් විඹ වැිරඹ. ඹම් යවඹිරන් දික්කාද වීභහ සිදු වුයේ 

නම් එභ භවර් මුදර ඇඹහ අයිතින නිා විලාර අ්ැසිල්රක් 

නු ඇත. නබිතුභායේ කාරයේදී ඇතැම් විහ විලාර තු පටි ඳා 

භවර් යර රඵා දී ඇත. යභැනි රභඹක් ඉ්රාම් දවයම් වැය 

යන ිරසිදු විාව නීතිඹක දක්නහ යනොභැත. 

ඉ්රාම් දවභ අනු විාවයේදී කාන්තායේ කැභැත්ත ගැනීභ 

අනිාර්ඹ යේ. එයේ යනොකය සිදු කයන විාවඹන් ඔේපු වුයවොත් 

ඵර යහිත නු ඇත. තද විාව වීභහ යඹෝජිත යදයදනා විාවඹහ 

යඳය එිරයනකා මුණ ගැසීභ නබිතුභා යේ උඳයද්ලඹිර. යම් නිා 

යදභේපඹ රැකයණඹ ඹහයත් එඹ සිදුවිඹ යුතුඹ. ැඩිහිටිඹන්යේ 

අභිභතඹහ ඳභණක් කහයුතු ිරීභ යභභගින් රක්ා ඇත. 

භනාලිඹ යනුයන් අනුභත බායකායයඹකු සිටිඹ යුතු අතය 

පළිගත් ාක්ෂිකරුන් යදයදයනකු ඇති විාවඹ ප්රසිද්ධියේ 

සිදුකශ යුතු යයි.  

ඉ්රාම් දවභ අනු විාවඹිරන් ඳසු ඳවුයල් නඩත්තු ිරීභ අයිති 

න්යන් භනාරඹාහඹ. එඵැවින් ධනත් කාන්තාක් විාව ව 

අ්ථාක දී ඳා ඇඹයේ ධනඹ භනාරඹායේ උභනා ඳරිදි 

විඹදම් කශ යනොවැිරඹ. එයවත් ිරසිදු අාධායණ ඵරඳෑභිරන් 
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යතොය කාන්තා එකඟ න්යන් නම් ඳභණක් භනාලිඹ තු 

මුදල් ඳවුයල් උභනාන් වා විඹදම් කර වැිරඹ. ඉ්රාමීඹ 

විාව පළියත අනු කාන්තායේ අයිතිාසිකම් සුරැකී ඇති 

ආකායඹ ඉවතින් භනා ඳැවැදිළි යයි. යභභ පළියතහ ඳදනම් 

වියහිත යර විරුද්ධවීභ යකතයම් අභයනෝඥ ක්රිඹාක් දැයි 

අන්නහ කැභැත්යතමු.  

ිරසියකු ඳසු දික්කාද වීයම් අදවසින් විාව යනොන ඵ අප 

දනිමු. නමුත් යදයදනා අතයර් ඳෑහීභක් යනොභැති අ්ථාක 

ජීවිතඹ අඳාඹක් කය ගන්යන් යනොභැති දික්කාද වීභහ සිදුන 

අ්ථා අප දැක ඇත්යතමු. යයේ ඳතින යඳොදු විාව නීතිඹ 

අනු දික්කාදඹකහ අභ ලයඹන් අවුරුදු ඳවක් යවෝ ඊහ ැඩි 

කාරඹක් ගත යයි. යභභ අවුරුදු ඳව තුශ යන් වී සිටින්නා ව 

අඹු ැමි යුර තභන්යේ ්ාබාවික ලිාංගික අලයතාන් පුයා 

ගන්යන් යකයර ද?  

මු්ලිම් විාව ව දික්කාද නීතිඹ තුශ දික්කාද වීයම් 

තත්ත්ඹක් ඇති වුයවොත් එඹ භාදාන ිරීභ වා විවිධ 

ැඩපළියරල් ඇති අතය යම් සිඹල්ර අාර්ථක වුයවොත් භා 

වඹකහ අඩු කාර සීභාක් තුශ දික්කාදඹක් අන් ිරීභහ 

ඉඩකඩ රා දී තියබ්.  

 

 

ලරිඹා උගන්න භද්රා!!! 
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භද්රා ඹන අයාබි දයනහි සිාංවර අරුත නම් ඳාරයි. ඇත්ත 

ලයඹන්භ යඵෞද්ධ භික්ෂුන් වන්යේරා ධර්භඹ ඉයගන ගන්නා 

පරියණ, ිරතුණු පුජකතුභන්රා ධර්භඹ ඉයගන ගන්නා 

යභයන්රිඹ ව මු්ලිම් විද්තුන් වීභහ ඵරායඳොයයොත්තු න 

දරුන් ඉයගන ගන්නා භද්රාන් අතය ිරසිදු යන්කභක් නැත. 

යභකී සිඹළුභ අධයාඳන ආඹතන ලින් ඉගැන්යන්යන් ධර්භඹ 

ම්ඵන්ධ ඉගැන්වීම්ඹ.  

භද්රාක ඉයගන ගන්නා සිසුසිසුවිඹන්හ උගන්න්යන් ඉ්රාමීඹ 

ීආ යවත් දිවිඳැැත්භ පළිඵ ඉගැන්වීම් ඵ අඳ හවා ගත 

යුතුඹ. ඇත්යතන්භ අයේ යයේ යභැනි ීආ උගන්න භද්රා 

්ථාඳනඹ කය තියඵන්යන් අද ඊයේ සිහ යනොයේ. බ්රිතානය ඹහත් 

විජිත ඳාරන කාරයේදී අයමා යම් දක්ා ඳත්ායගන ඹන භද්රා 

අධයාඳන ආඹතන ිරහිඳඹක්ද අයේ යයේ ඇත. එභ භද්රා ර 

ඳා එදා සිහ ඉගැන්වුයේ ීආනුකර ඉගැන්වීම්ඹ.  

එයභන්භ යභභ භද්රා සිඹල්රක්භ ඳායවේ අයේ යයේ නීතිඹ අනු 

යජයේ පළිගත් අධයාඳන ආඹතන යර ලිඹාඳදිාංචි කය ඇත. 

ඒාහ නිසි ඳරිදි ඵැාංකු ගිණුම් ව ගිණුම් ාර්තා හිතඹ. ඇතැම් 

භද්රා ඳාර්ලියම්න්තු ඳනත් ලයඹන් ඉදිරිඳත් කය ාං්ථාඳනඹ 

කය ඇත. යම් නිා රිඹා උගන්න භද්රා යනභ නීතිඹක් 

උගන්න යයේ නීතියඹන් ඵැවැය වු එකක්ඹ ඹන යචාෝදනා 

හුයදක් හි් ප්රරාඳඹක් යර ඵැවැය කශ යුතු එකිර. එයභන්භ 

යභභ භද්රා රදී ිරසිදාක යයේ නීතිඹහ ඳහවැනි යද් 

උගන්න්යන් නැති ඵහ ගකීයභන් ප්රකාල කයමු.  

මු්ලිම් වියයෝධී අන්තාදීන් විසින් මු්ලිම් යඳෝබිඹාක් වා 

නගන යචාෝදනාන් අතය ීආ නම් වු ාංකල්ඳඹ ම්ඵන්ධයඹන් 
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ඇති ැයදි අදව් ම්ඵන්ධ අඳහ වැිර ආකායයඹන් යභභ 

යඳොත් පාංචා තුර ඔඵහ කරුණු ඉදිරිඳත් කයශමු.   

යභන් ඹවඳත් පළියතක් රිආ නම් වු ාංකල්ඳඹ 

ම්ඵන්ධයඹන් හුයදක් මු්ලිම් ඉ්රාම් ඹන ැිර යකයයහි ඇති 

පළිකුර ඳභණක් ඳදනම් කයගනිමින් අරාද නගන්යන් නැති 

ඹථාර්ත්ඹ අයඵෝධ කයයගන කහයුතු කයන යර ඉල්රා 

සිටින්යනමු. අයනයෝනය අයඵෝධඹ ඹනු අයේ යයේ ාභඹ වා 

ාංහිඳිඹා වා අතයාලය ාධකඹන් ඹ. එයවයින් අප 

එිරයනකා අයඵෝධ කය යගන ශ්රී රාාංිරකයින් යරසින් එක් 

භකයේ දරුන් යභන් ාභයඹන් භගියඹන් ජීත්යමු. අඳ 

ජීත්න්යන් අතිභවත් ඵහුතයඹක් ව යඵෞද්ධ ජනඹා අතයර්ඹ. 

එඵැවින් නීතිඹ වා දඬුභ පළිඵ යඵෞද්ධ ඉගැන්වීම් යකයයහි ද 

ඉතා ාංක්ෂිේත අයුරින් අධානඹ යඹොමු කයමු. 

නීතිඹ දඬුභ වා බුදු දවභ 

සිඹලු ාං්කෘතීන් වා භාජ රභඹන්හි මිනිායේ ඹව ඳැැත්භ උයදා 

නීතිීති ඳද්ධතිඹක්ද එභ නීති ඳසිලීයම් ාධායණ වා යුක්ති ගරුක 

අධිකයණ රභඹක්ද කා යගන තිබීභ දක්නහ රැයබ්. බුදු දවභ යද 

අධානඹ යඹොමු කයන විහ ඵහුතයඹකයේ භතඹ වී ඇත්යත් එහි නිල්චිත නීති 

(විනඹ) පළියතක් ඇත්යත් භික්ෂු වා භික්ෂුනීන් ව ඳැවිදි ඳක්ඹ උයදා 

ඳභණක් ඵඹ. උඳාක උඳාසිකාන් ව ගිහි ඳක්ඹහ නිල්චිත නීති 

ඳද්ධතිඹක් යනොභැති වුද චාක්කත්ති සීවනාද සුත්රඹහ අනු ඳාංචා ශීරඹ 

යභන්භ සිඟායරෝාද සුත්රඹ වා අයනකුත් පහකාගත කරුණු එක්රැ් 

ිරීයභන් එක්තයා ආකායඹක ගිහි විනඹක් යගොඩ නැගිඹ වැිර ඵ 

ඵහුතයඹකයේ භතඹ න්යන්ඹ. ඳාංචා ශීරයේ කරුණු බි දැමු විහ දඬුම් 

විඳින්නහ සිදුන්යන් භයින් භතු ජීවිතයේ දී ඵ බුදු දවභ උගන්යි. 

අභිධර්භ විලායද රන්ත යත්නයගොඩ භවතා විසින් ලිඹන රද “කර්භඹ වා 

විඳාකඹ” නම් ග්රන්ථයඹන් යම් පළිඵ ඇති යතොයතුරු ලින් බික් උපුහා 

දක්න්නහ කැභැත්යතමු. 
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“ප්රාණඝාතයඹහි විඳාක: නිඵභ ප්රාණඝාතයඹහි යඹදුනු පුද්ගරඹා භයින් 

භතු එකසිඹ ති් නියඹන්හි උඳදී, තිරින් යඹෝනියඹහි උඳදී, යප්රේත 

යරෝකයඹහි උඳදී, ඉන් ඉක්බිති භනුය යරෝකයඹහි උඳන් කශ 

අල්ඳායු්ක පුද්ගරයඹකු උඳදී...... 

අදත්තාදානයඹහි විඳාක: අදත්තාදානඹ (යොයකභ) ඵහුර යකොහ පුරුදු පුහුණු 

කයන රද පුද්ගර යතයම් භයින් භතු නියයඹහි උඳදී; තිරින් යඹෝනියඹහි 

උඳදී; යප්රේත යරෝකයඹහි උඳදී; එයින් චුත භනුයරො උඳන් කල්හි දුගී 

දුේඳත් ඹාචාකයඹකු උඳදී. එයේ ඉපද හි මුඩු කයනු රැඵ කඵල් සිරුයිරන් 

යුතු අනුන්යේ නින්දා අඳවා ආදිඹහ ඳාත්ර න ඔහුහ තුයන්යේ නිය් 

කයා ද යගෝ හිඟා කන්නහ සිදු න්යන්ඹ. 

කාභමිතයාචාායයඹහි විඳාක: කාභ මිතයාචාායයඹහි යඹදුණු පුද්ගර යතයම් 

භයින් භතු නියයඹහි උඳදී; තිරින් යඹෝනියඹහි උඳදී; යප්රේත යරෝකයඹහි 

උඳදී; එයින් චුත භනුත් යරො යඵොයවෝ තුයන් අත්යතකු උඳදී. එයේභ 

ආත්භ සිඹ දව් ගණන් ්ත්රී උඳදී; නපුාංක උඳදී; තභන් යනොඳතන ප්රිඹ 

ශුනයතාක් ඇති ්ත්රීන් රඵන්යන්කු උඳදී. ඹම් ්ත්රිඹක් වුද ඳයපුරු 

යේනයඹහි යඹදුයන් නම් ඈ ිරසි කයරක ්ත්රී ආත්භයඹන් යනොමියදන්නීඹ. 

පුරුයඹකු වුද යනොහික්මුණු ආකායයඹන් ඳය්ත්රී යේනයඹහි යඹදුයන් 

නම් ඔහුද ්ත්රී ආත්භඹක් රැඵ දරුණු ත්ඹන්යේ ධ හිාංා ආදිඹහ යගොදුරු 

න්යන්ඹ.” (8 වා 9 ැනි පටු). 

යභයර ඳාංචා ශීරයේ කරුණු රහ ඳහවැනි කහයුතු කශවිහ භයින් භතු 

ජීවිතයේ විඳින්නහ සිදුන විඳාක (දඬුම්) ඉතා ඳැවැදිලි එභ ග්රන්ථයේ 

විග්රවයකොහ ඇත. නීති කඩ ිරීභ පළිඵ බුදු දවයම් අනුභත (යභයරො) 

දඬුම් දීයම් ඹාන්ත්රනඹ කුභක් ද ඹන්න පළිඵ කරුණු විභසීයම්දී ආචාාර්ඹ 

එ්. අයි. ගභයේ භවතා විසින් ලිඹන රද “යඵෞද්ධ භාජ දර්ලනඹ, යඵෞද්ධ 

ඉතිවාඹ ව යඵෞද්ධ ාං්කෘතිඹ” නම් ව ග්රන්ථයේ “නීතිඹ යුක්තිඹ ව  

දේඩනඹ” නම් ව 10 ැනි ඳරිච්යේදයඹන් ඳවත වන් යකොහ උපුහා 

දක්ා ඇත්යතමු. 

“යුක්තිඹ ාධායණඹ විනිල්චාඹ ිරීභහ නීතිඹ අලය න්යන්ඹ. යුක්තිඹ 

ඳසිලීයම්දී නීතයානුකුර ැයදිකරු ඵහ ඳත්න පුද්ගරඹාහ එභ නීතිඹහ 
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අනුකර භ දඬුම් රඵා දිඹ යුතු න්යන්ඹ. වියලේයඹන්භ යභහිදී නීතිඹත් 

යුක්තිඹත් දේඩනඹත් අලය න්යන් භාජයේ දාචාායාත්භක ඵ 

සුයක්ෂිත කය ගැනීභහඹ. ාය ධර්භ ැපීභහඹ. මිනි් භාජයේ ආයම්බඹ 

ඹම් තයම් ඈත ද එභ භාජයික යුගයේදීභ එභ භාජයේ විභ ක්රිඹා ඇති ව 

ආකායඹ ප්රකාල යකයයන පුයාණ ආතයානඹ වැටිඹහ දීඝනිකායේ අේගඤ්ඤ 

සුත්රඹ ඉදිරිඳත් කශ වැිරඹ. එභ සුත්රයේ වන් න කායණා අනු යොයකභ 

යඵොරු ාංචාා කාභයඹහි යදා වැසිීභ යම් ආදී දුයාචාාය මුලික මිනි් 

භාජයඹහි ඇතිවිඹ. යම් නිා එභ තත්ඹන් ඳාරනඹ කය ගැනීභ වා 

නාඹකයඹකු ඳත්කය ගැනීභහ අල් ඹ විඹ. එයේ ඳත් කයගත් ඳාරකඹා “යජ” 

නමින් වැඳින් විඹ. විභ යද් ක්රිඹාත්භක වීයම්දී ඒ පළිඵ ාධායණ 

අන්දමින් යුක්තිඹ ඉටු කයනු වා ගැහළු විනිල්චාඹ කයනු රැබුයේ 

යජතුභාඹ. 

අේගඤ්ඤ සුත්රයේ වන් න ඳරිදි යාජයයේ ආයම්බඹ ව නීතියේ 

ආයම්බඹ ද එකහ භ ඇතිවිඹ. යභහිදී යභභ නීතිඹ ප්රථභ යහ ක්රිඹාත්භක 

ිරීභහ සිදුවුයේ යොයකභ ඳදනම් කයයගන තෘ්ණායන් අනුන්යේ යද්ඳර 

තභන් න්තක කය ගනිමින් මුලික මිනි් අයිතිාසිකම් බි යවලීභ නිාඹ. 

අනුන්යේ යද් යොයකම් කය ගැනීභ තුළින් සිදු වුයේ යුක්තිඹ බි ැීමභිර. 

යම් නිා යුක්තිඹ ඉටු ිරීභහ සිදුයේ. යුක්තිඹ ඉටු ිරීභ තුළින් සිදුන්යන් 

කායේත් අයිතිාසිකම් සුයක්ෂිත වීභඹ. අයිතිාසිකම් සුයක්ෂිත ිරීයම් 

කාර්ඹයේදී නීතිඹත් දේඩනඹත් අලය යේ. ජනතා විසින් භවාම්භත 

යජතුභා ඳත්කයනු රැබ අතය යජතුභා නීති ම්ඳාදනඹ කයශේඹ. නීති 

ම්ඳාදනඹ කශ යජතුභා එභ නීති කඩකයන්නවුන් අල්රා ඔවුන්හ නිසි 

දඬුම් රඵා දීභහ ජනතායගන් ඵරඹ රඵා ගත්යත්ඹ.  

මුල් භවා ම්භත යුගයේදී අඳයාධ නීතිඹත් යද්ඳර නීතිඹත් ඹන යදකභ 

එකහ ක්රිඹාත්භක විඹ. යම් නීති ාංයක්න්ද්රණඹ වී තිබුයේ භවා ම්භත 

යජතුභා හාඹ. ජනතා ඔහුහ ඳයා දී තිබු ඳයභාධිඳති ඵරඹ තුශ සිහ 

භවාම්භත යජතුභා එභ නීති ක්රිඹාත්භක කයශේඹ. එඹ එදා ක්රිඹාත්භක වුයේ 

යාජ නීතිඹ ඹනුයනි.” 

අේගඤ්ඤ සුත්රයඹන් ආචාාර්ඹ ගභයේ භවතා උපුහා දක්න ඳරිදි යාජ නීතිඹ 

බුදු දවභ විසින් අනුභත නීති ඳද්ධතිඹක් ඵ යභයින් ඳැවැදිළි න්යන්ඹ. 
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අප එිරයනකායේ ත්පළියත් රහ ගරු කයමු. මිහිතය මත ජීලත් ලන 
මිනිවහ පරපුර „මිනිවළ‟ යන පදනම මත ව ඒකීයත්ලයක් පිළිබිඹු කෂ ද 

මනුය ල්ගයයළ තුෂ නේකක්රකළර ිවිවතත්ලයක දක්න  තත. ේමම 

ිවිවතත්ලයක නෆලත මිනිවළේේ ඒකීයත්ලය වමය නනුකුතළලක  පත් 

ේකො  වළමුහිකත්ලය ේයොඩ නෆඟීම  වළමයික වශජීලනේේ මුලික ශරය ේව 

නපි දකිකේනමු. මිනිවළ ශෆර මුළු මශත් වත්ල ේෝකයම „වත්ලයළ‟ යන 

ඒකීයත්ලේයක යුක්ත වුලද ඔවුක නතේ්ග තති ිවිවතත්ලයක වත්ලයළේේ 

ඒකීයත්ලය වමය නනුකුතළලක  පත් ේකො  වළමුහිකත්ලය ේයොඩ නෆඟීම 

කෂ ේනොශෆක්කක් බල නපි දකිකේනමු. නමුත් මිනිසුක නතේ්ග තති 

ිවිවතත්ලය නංකළරයක් ේව වකළ නේනයෝනය නලේබෝතය ශළ ේයෞරලය 

මත පදනම් ව  එකීයත්ලයක් ේයොඩ නෆගීම  නප වෆේලොම ක යුතු කෂ යුතු ල 

තත. ේමම ඒකීයත්ලය ේයොඩ නෆගීම වඳශළ තති ඉවහළමීය මඟ ේපකවීම් හි 

ඉතළ නල්පයක් පශතික උපු ළ දක්ලළ තත්ේතමු. 

මුශම්මද් තුමළණකේේ උපක බිම ේමකම එතුමළණක ලඩළත් ප්රිය කෂ 

මක්කළශහ නයරේේ ඉවහළම් ිවේරෝධී ජනයළ එතුමළණක  ශළ නනුයළමිකයික  

ිවිවත ආකළරේේ හිංවනයක සිදු කෂ නතර නලවළනේේ එතුමළණක ල 

ඝළතනය කරකන  ද කුමකත්රණය කෂශ. ේමලක හිංවනය ශළ ීෂණය 

ේශේතුේලක එතුමළණක  ශළ නනුයළමිකයික  මක්කළශහ නයරය නත ශෆර 

මදීනළ නයරය  ේදළකතරණය කරකන  සිදු ිවය. ේමම සිදු වීේමක ලවර 

න ක  පසු කිසිම යෆටුමකික ේතොරල ඉතළ වළමකළමී නයුරික මක්කළශහ 

නයරය මුවහලිම් ලරුකේේ පළනය ය ත  පත් ිවය. ේමේවේ මක්කළශහ නයරය 

නිදශවහ කර යත් දින එහි සිටි ලෆසියක තමක ිවසික මුවහලිම් ලරුක  ේපර 

කෂ නපරළතයක ේශේතුේලක බරපතෂ දඬුලම් ල  මුහුණ ේදකන  සිදු ේේ 

යෆයි මර බිේයක පසු වුශ. නමුත් මශළ කළරුණික මුශම්මද් තුමළණක ඔවුක 

ේලත ්රසිද්ියේේ පලවළ සිටිේේ “නුඹළ වෆේලොම නද දින නිදශවහ” යනුේලනි. 

ේමය මක්කළශහ ලළසීකශ  කිසිේවේත්ම නදශළ යත ේනොශෆකි තත්ත්ලයක් ිවය. 

ේමයයි තමක  ක්තිය ශළ බය තති ිව  පළි යෆනීේම් ේේතනළලකේයක 

මිදී කළරුණිකත්ලය ේපරදෆරි ල ක යුතු කිරීේම් නලයතළ ල ේපකලමික මශළ 

කළරුණික නබි තුමළණක මුවහලිම් ලරුක  බළ දුක නංකළර පු්ගලළද්ගය 

ලකේක.    



ලරිඹා ඹනු කුභක්ද?  | 39  

මුශම්මද් තුමළණක  ශළ මුවහලිම්ලරුක  වතුරුකම් කෂ මක්කළශහලළසී 

කුරරහ නළයකයිකේේ ්රතළනිේයකු ව නු  සුසහයළකේේ බිරිය හිකදළ නම් 

වුලළය. මුශම්මද් තුමළණකශ  ිවළ ක්තියක් ල සිටි එතුමළණකේේ බළප්පළ 

ේකේනකු ව ශම්වළ තුමළල උශහද් නම් මදීනළ නයර මළයිේම් පිහිටි ්රේද්ේේ 

තති ව ව ේක දී ඝළතනය කරකන  සියලු වෆසුම් වකවහ ේකො  එය 

ක්රියළත්මක කරන ද්ේද් හිකදළ ිවසිනි. එතුමළ ල ඝළතනය කෂළ පමණක් 

ේනොල මුවහලිම්ලරුක ේකේරහි තති රලරය ශළ ේරෝතය ්රද්ගනය කරමික 

හිකදළ ිවසික ශම්වළ තුමළේේ ෂය ේපේදව පෂළ නක්මළල වපළ කකන  වුලළය. 

මිනිවත්කම  නියළේදන කිසිේවේත්ම ේනොේශොබිනළ නයුරික 

මුවහලිම්ලරුකේයක පළි යෆනීම  ඉදිරිපත් ව හිකදළ  ද මක්කළශහ නයරය 

වළමකළමී නයුරික නත්පත් කර යෆනීේමක පසු මුශම්මද් තුමළණක ිවසික 

වමළල බළ ේදන දී. මිනිවත්කේම් ේරේහ්ත්ලය ිවදශළ දක්ලමික වළමයික 

වශජීලනය වඳශළ කෂ ේමලක ක්රියළලක නප  නංකළර පු්ගලළද්ගයක ල 

පලතී.       

 “(නබිලරය) වමළල දීම නුඹ යනිවු. යශපත ිවතළනය කරව. නඥළනයික ල 

පිටුපළ දමව.”  (නල් කු්ගආනය 7 : 199)  

“යශපත ශළ නයශපත වම ේනොලකේකය. (එබෆිවක) යශපත් දෆයික නයශපත් 

ද ලෂක්ලව. එිව  නුඹ ශළ කලේරකු නතර වතුරුකම් තිු ේේද වෆබෆිවකම 

ඔහු වමීපතම මිතුේරකු ේමක ලකේකය.” (නල් කු්ගආනය 41 : 33)    

“භනුයයිනි, ඇත්යතන්භ අප ඔඵ එක් පරිමියඹක් වා එක් ්ත්රිඹකයගන් 

නිර්භාණඹ කයශමු. යකයනකු අනිකා වඳුනාගනු පි ඔඵ ජාතීන් වා 

යගෝත්රිකයින් ලයඹන් කයශමු. ඔඵයගන් කවුරුන් ඉතාභත් බිඹ බක්තිකයින් 

 සිටින්යන්ද, ඔහු නිඹත ලයඹන්භ අල්රාව් අබිඹ ඉතා යගෞයනීඹ 

තැනැත්යතිර. ැඵැවින්භ අල්රාව් යවොඳින් දන්නා අතය යවොඳින් දැනුත් 

සිටින්යන්ඹ.”  (අල් කුර්ආන් 49:13)    

“සියලු මනුයයික ආදම් ශළ ශේලළ ේයනි. බිය කක්තිමත් කළලය ශළ යශකම් 

ශෆේරකන  නරළබි ලරේයකු  නරළබි ේනොලන ේකේනකු  ලඩළ 

ේරේහ්ත්ලයක් ේනොමෆත. එේවම නරළබි ේනොලන ේකේනකු  නරළබි 

ලරේයකු  ලඩළ කිසිදු ේරේහ්ත්ලයක් ේනොමෆත. සුදු ජළතිකේයකු කළු 
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ජළතිකේයකු  ලඩළ ේරේහ්ත්ලයක් ේනොමෆත. එේවම කළු ජළතිකේයකු සුදු 

ජළතිකේයකු  ලඩළ කිසිදු ේරේහ්ත්ලයක් ේනොමෆත.” (ු ශළරී ශදීවහ ග්රකයය 

ශදීවහ නංක 1623, 1626 ශළ 6361)    

ඉවහළමීය ඉයෆකවීම් හි යයළ්ගයය පිළිබඳ නලේබෝතයකික ේතොරල නයකනළව 

ේ ෝදනළ පදනම් ිවරහිත බල ේමම වතයය ේතොරතුරු ිවම්ගනය කිරීේමක 

ඔනම නේයකු  පෆශෆදිලි ලනු තතෆයි ිවහලළව කරකේනමු. නනලේබෝතය 

තුරක කරමු. නේනයෝනය නලේබෝතය තුළික එකිේනකළේේ ලත්පිළිේලත් 

ල  යරු කරමික සුශදත්ලය ශළ වේශෝදරත්ලය මත පදනම් ව වළමකළමී ශ්රී 

ංකළලක් ේයොඩ නයකන  වළමුහිකල ක යුතු කරමු. 

 

 

 

 


