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 ේපළ ෙ ීඹ  ී කානේතාවට 

අඩු කාටසක්  නු ලෙනු ේ 

ඇ  ි? 

එඹ.එසේ.එඹ ඉඹති ාසේ  සුෆේ සලෆ ි

සිිංහලනේ මව්ලවි මාහිර් ටී.ඩී. රඹඩීනේ 

ඉසේලාම  පිළිෙඳව ඇති විව්චන නේ  අතුරිනේ  ේප ළ 

ෙ ා  ීඹ  ී කානේතාවට අඩුවනේ පිරිනැරම පිළිෙඳ 

වූ විව්චන    එකකි. එෙැවිනේ ඒ පිළිෙඳ නිවැර ි 

තාරතුරු පැහැ ිලි ලස වටහා ගැනීම අපගේ 

වගකීම ි. 

නෛ මුහඹම ේ (සලේලලේලාහු අල ිහි වසලේලඹ) 

තුමාණනේගේ කාල වකවානුව් විස ජන සමාජ ේ 

පසුෛම වූ ේ පුරුෂ  ිනේ සෑම ආකාර කිනේම  

කානේතාවනේ  ටපතේ කාට ඔවුනේගේ උරුම නේ උදුරා  

ගන ජීවතේ වීම . ෙල  ඇතේතා ඔහු නිවැර ි 

පු ේගල ා  න වා   මුලේ කර  ගනියනේ තම පි ා හෝ 

සහෝ ර ා හෝ අත  හැර  මා ගි  වසේතුවහි 

කානේතාවට කිසිදු කාටසක් ලො නා ී 

ෙලහතේකාර නේ එම වසේතුව ඩැහැ ගතේහ.  
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පි ාණනේ අහිය වී කර කි ා  ගත නාහැකි තතේතේව ක 

පස ුවන අනා ථ  රුවනේටතේ සේවාය පුරුෂ ා අහිය වී 

තම නතේ කදුෆ  වලිනේ පුරවා ගන සිටින 

වැනේ ඹුවනේටතේ එම  ේප ළිනේ කිසිවක් නාලැ ේ. 

මාවුනේ අනේ අ ගනේ අත පා අනුනේගේ පිහිටනේ ජීවතේ 

වන දුක්ෙර ජීවිත ක් ගත කරන තතේතේව ක් පැවතුනි. 

මම පසුෛම තුළ මම අපරාධ  මුලිනුපුටා  ැරඹ  

මුලේ පි වර වශ නේ අලේලාහේ පහත සඳහනේ වාක් ා  

පහළ කරයනේ තීනේදු ලො දුනේනේ .  

ا  ُْٔت إِْن حََرَك َخْْيً ٍَ ْ ًُ ال َحَدُك
َ
ًْ إَِذا َحََضَ أ ُنِخَب َغيَيُْك

خَِّلنَي  ٍُ ْ ا لََعَ ال ْػُروِف َحلًّ ٍَ ْ كَْربنَِي ةِال
َ
َِ َواْْل يْ اِِلَ َٔ الَِْٔصيَُّث لِيْ

(180)  

ُّ إِنَّ  لَُُٔ ََ ُيتَدِّ ي ِ ُّ لََعَ اَّلَّ ٍُ ا إِْث ٍَ ُّ فَإِنَّ َػ ٍِ ا َس ٌَ ََلُ َبْػَد َْ ةَدَّ ٍَ َػ
 ًٌ يٌع َغِيي ٍِ    (181)اَّللََّ َس

 ًَ ًْ فَََل إِْث ُٓ ْصيََح ةَيَِْ
َ
ا فَأ ًٍ ْو إِْث

َ
َْ ُمٍٔص َجًَِفا أ ٌِ َْ َخاَف  ٍَ َػ

 ًٌ ِّ إِنَّ اَّللََّ َغُفٌٔر رَِحي يْ
 (182)َغيَ

180. නුඹලාගනේ කනකුට මරණ  ආසනේන වූ විට 

(තම) වසේතූනේ අත  හැර  නේනේ නඹ තම  මාපි නේට 

  ඥාතීනේට   නි ම නේට අනුව අනේතිම කැමැතේත 
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ලො  ීම නුඹලාට අනිවාර්   කරනු ලැෙ ඇත. (එ ) 

ෛ  භක්තික ිනේට වගකීමක් වශ නේ (පතේ කර ඇත.)  

  

181. එ ට (අනේතිම කැමැතේතට) සවනේ දුනේ පසු කවරකු 

එ  වනසේ කරනේනේ   සැෙැවිනේම එහි පාප  එ  

වනසේ කරනේනනේටම . සැෙැවිනේම අලේලාහේ සර්ව 

ශේරා්ේවක . සර්ව ඥානී .  

182. නමුතේ කවරකු අනේතිම කැමැතේත පේරරකාශ 

කරනේනකුගේ වැර ේ ක් හෝ (සිතා  මතා කරන) 

පාප ක් පිළිෙඳව ෛ  වනේනේ   ඔහු ඔවුනතර 

(උරුමක්කාර ිනේ අතර) කරුණු සමත කට පතේ කිරීම 

ඔහු හට වර ක් නාව්. සැෙැවිනේම අලේලාහේ 

ක්ෂමාශීලී  කරුණාභරිත .  අලේ-කුර්ආනේ සරා 2) 

 

ඹ අනුව  ේපළ අත හැර  මා  න උ වි  විසිනේ තම 

 මව්පි නේ භාර් ාවනේ හා  රුවනේ ඇතුෆව ඥාතීනේට 

එම  ේපළිනේ කාටසේ ෙ ා වනේ කර අනේතිම 

කැමැතේත පේරකකාශ කළ  ුතුව තිේ. එ  ලිඛිතව   

තිෛ   ුතු ව්  න නීති  ක්රි  ාතේමක වි . අනේතිම 

කැමැතේතේ  ඹ අසාධාරණ ක්  කිනේනේ නඹ එ  

සිංශෝධන ට ලක් කිරීමට   උරුම  ලො  ී ඇත.  
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ا ٍَ ُٓ َر رَِِضَ اَّللَُّ َعِْ ٍَ َِ ُع َْ َعتِْد اَّللَِّ ةْ نَّ رَُسَٔل اَّللَِّ : َع
َ
أ

ًَ كَاَل  ِّ وََسيَّ ٌء »: َص َّ اَّلُل َغيَيْ ًٍ ََلُ ََشْ ا َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِي ٌَ

ْهخَُٔبٌث ِغَِْد ُ  ٌَ  ُّ ِّ  يَِ يُج يَلْيَخَنْيِ إِ َّ َووَِصيَّخُ  «ئُِو ِػي
خباري 

අනේතිම කැමැතේත පේරيකාශ කිරීමට  ඹ වසේතුවක් හිය ව 

ඇති කවර මුසේලිඹ වර කු වුව   ඔහු තම අනේතිම 

කැමැතේත නාලි ා රාතේරී්ු  කක් ගත කිරීමට පවා 

අනුමැති  නැතැ ි අලේලාහේගේ දූත ාණනේ (සලේලලේලාහු 

අල ිහි වසලේලඹ ) තුමාණනේ පැවස ෙව අේදුලේලාහේ 

ඉේනු උමර් (රළි ලේලාහු අනේහු) තුමාණනේ විසිනේ වාර්තා 

කරන ල ී.  (මලාශේරා : ෙුහාරි) 

මමගිනේ කානේතාවනේට පවා සාධාරණ ලස තම 

උරුම නේ ලැොමට මඟ පනේවා  ී ඇත.  

මම නීති  ක්රි්ී ාතේමකව පැවතුණු කාල වකවානුව් 

සඃ ේ ඉේනු රොආ (රළි ලේලාහේ අනේහු)  න 

සහාෛවර ාගේ ෛරි  තමනේගේ ගැහැණු  රුවනේ 

  නා කැටුව ගන නෛ මුහඹම ේ (සලේලලේලාහු 

අල ිහි වසලේලඹ ) වත පැයණ අලේලාහේගේ 

දූත ාණනි, මනේන ඹ   නා සඃ ේ ඉේනු රොආහේගේ 
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 ි ණි නේ . මාවුනේගේ පි ා උහ ේ  ු ේධ ේ සහභාගී 

වී ජීවිතක්ෂ ට පතේ වි .  

මාවුනේගේ පි ාගේ සහෝ ර ා මාවුනේගේ සි ලු 

 ේපළ හිය කර ගතේතේ . මාවුනේ වනුවනේ කිසිවක් 

තො ගාසේ නැත. මාවුනේට කි ා කිසිදු වසේතුවක් 

නාමැති නඹ මාවුනේව විවාහ කර  ීමට පවා 

නාහැකි ව්වි  ැ ි පවසා සිටි ා .  

මම පැයණිලේලට සවනේ දුනේ නෛ මුහඹම ේ 

(සලේලලේලාහු අල ිහි වසලේලඹ ) තුමාණනේ නි ත  

වශ නේම අලේලාහේ ඹ සඳහා තීනේදුවක් ලො  නු 

ඇතැ ි පවසා සිටි හ. මම අවසේථාව් මම 

කානේතාවගේ අ ැ ීමට පිළිතුරක් වශ නේ පහත 

සඳහනේ නීති  පහළ වි .   

ُْثَيَنْيِ فَإِْن 
ُ
رُْو َحظِّ اْْل ٌِ َنِر  ًْ لذِلَّ ْوَ ِدُك

َ
ًُ اَّللَُّ يِف أ ئُِصيُك

ا حََرَك َوإِْن ََكَُْج  ٌَ ََّ ذُيُرَا  ُٓ َق اذْنَخَنْيِ فَيَ ْٔ ََّ نَِساًء فَ ُك
ُدُس  ا السُّ ٍَ ُٓ ِْ ٌِ ِّ ِىُُكِّ َواِحٍد  يْ َٔ ةَ

َ
ا انلِّْصُف َوِْل َٓ َواِحَدًة فَيَ

اُ   َٔ ةَ
َ
ُّ أ َْ ََلُ َوَِلٌ َوَوِرذَ ًْ يَُك َ ا حََرَك إِْن ََكَن ََلُ َوَِلٌ فَإِْن ل ٍَّ ِم

َْ َبْػِد  ٌِ ُدُس  ِّ السُّ ٌِّ
ُ
ٌة فَِِل َٔ ُد فَإِْن ََكَن ََلُ إِْخ

ِّ اثلُّيُ ٌِّ
ُ
فَِِل

ًْ َ  حَْدُروَن  ْبَِاُؤُك
َ
ًْ َوأ ٍَ آَةَاُؤُك ْو َديْ

َ
ا أ َٓ وَِصيٍَّث ئُِو ةِ
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ا  ًٍ ََ اَّللَِّ إِنَّ اَّللََّ ََكَن َغِيي ٌِ ًْ َنْفًػا فَِريَضًث  كَْرُب ىَُك
َ
ًْ أ ُٓ يُّ

َ
أ

ا  ًٍ     (-114)َحِهي
නුඹලාගේ  රුවනේ විෂ හි අලේලාහේ නුඹලාට වසි ේ තේ 

(උප සේ) කරනේනේ . (එනඹ) සේතේරී නේ   නකුගේ 

පිංගුව මනේ (එනඹ පිංගු  කක්) පිරිය ා සතු .   

 නමුතේ (අත  හැර  මා ගි  වසේතුවට පිරිය 

 රුවනේ නාවී)   නකුට වඩා සේතේරීපහ 

පමණක් සිටිනේනහු නඹ අත  හැර  මා  න 

 ැ ිනේ තුනනේ  කක් (2/3) ඔවුනට සතු .    

 එක් සේතේරි  ක් පමණක් සිටි ා නඹ ඇ ට 

භාග ක් සතු .   

2)  (ය  ගි ) ඔහුට  රුවකු සිටි ේ නඹ ඔහු අත  

හැර  මා  න  ැ ිනේ හ නේ කාටසක් (1/6) ෙැගිනේ 

 මාපි නේ   නාගනේ සෑම කනකුටම සතු .  

 ඔහුට  රුවකු නාසිටි ේ නඹ තමනේගේ 

 මාපි නේ එ ට උරුමකඹ පාති. එවිට තම 

මවට තුනනේ පිංගුවක් සතු . (ඉතිරි  පි ාණනේ 

සතු ) 
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  (ය  ගි ) ඔහුට සහෝ ර නේ (හෝ 

සහෝ රි නේ) සිටි ේ නඹ තම මවට (1/6) 

හ නේ පිංගුවක් සතු .  

  (මසේ  ේප ළ ෙ ීම) තමනේ කුමන   ක් 

වසි ේ තේ කළේ   එ ට පසුව හා තම ණ  

පි වීමනේ පසුව .  

 ( ේපළ ෙ ීඹ  ී) නුඹලාගේ  මව්පි නේ හා 

නුඹලාගේ  රුවනේ ඔවුනේ අතුරිනේ කවරකු 

නුඹලාට පේරු ෝජන නේ ගන  ීමහි සරප  ැ ි 

නුඹලා නා නේනහු .  

  (ඹ සි ලේල) අලේලාහේගනේ වූ අනිවාර්  කරන 

ල ේ ක් වශ නි. සැෙැවිනේම අලේලාහේ 

සර්වඥානී  සර්ව පේරා්ේඥ . (අලේ-කුර්ආනේ 4:11) 

ََّ َوَِلٌ  ُٓ َ َْ ل ًْ يَُك َ ًْ إِْن ل ْزَواُجُك
َ
ا حََرَك أ ٌَ ًْ ُِْصُف  َوىَُك

َْ َبْػِد وَِصيٍَّث  ٌِ  ََ ا حََرْك ٍَّ ُبُع ِم ًُ الرُّ ََّ َوَِلٌ فَيَُك ُٓ َ فَإِْن ََكَن ل
 َْ ًْ يَُك َ ًْ إِْن ل ا حََرْكخُ ٍَّ ُبُع ِم ََّ الرُّ ُٓ َ ٍَ َول ْو َديْ

َ
ا أ َٓ ئُِصنَي ةِ

 َْ ٌِ  ًْ ا حََرْكخُ ٍَّ َُ ِم ٍُ ََّ اثلُّ ُٓ ًْ َوَِلٌ فَيَ ًْ َوَِلٌ فَإِْن ََكَن ىَُك ىَُك
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ىًَث  ٍَ َوإِْن ََكَن رَُجٌو ئُرَُث لََكَ ْو َديْ
َ
ا أ َٓ َبْػِد وَِصيٍَّث حُُٔصَٔن ةِ

ُدُس فَإِْن  ا السُّ ٍَ ُٓ ِْ ٌِ ْخٌج فَِيُُكِّ َواِحٍد 
ُ
ْو أ

َ
ٌخ أ

َ
ٌة َوََلُ أ

َ
ِو اْمَرأ

َ
أ

َْ َبْػِد وَِصيٍَّث  ٌِ ََكُء يِف اثلُّيُِد  ًْ ُُشَ ُٓ َْ َذلَِم َػ ٌِ ْكََثَ 
َ
ََكُُٔا أ

 ًٌ ََ اَّللَِّ َواَّللَُّ َغِيي ٌِ ٍَ َغْْيَ ُمَضارٍّ وَِصيًَّث  ْو َديْ
َ
ا أ َٓ ئََُص ةِ

 ًٌ   -4) 12)َحِيي
3). (ය  ගි ) නුඹලාගේ භාර් ාවනේට  රුවනේ නාවී 

නඹ ඔවුනේ අත හැර  මා ගි   ැ ිනේ (සේවාය පුරුෂ ිනේ 

වන) නුඹලාට අඩක් (1/2) හිය .    

 ඔවුනට  රුවනේ වතාතේ ඔවුනේ අත  හැර  මා 

 න  ැ ිනේ (සේවාය පුරුෂ ිනේ වන) නුඹලාට 

හතරනේ පිංගුවක් සතු . (ම ) ඔවුනේ කුමන 

  ක් වසි ේ තේ කළේ   එ ට පසුව හා තම 

ණ  (පි වීමනේ) පසුව .  

 නුඹලාට (සේවායපුරුෂ ිනේ වන නුඹලා ය  ගි  

පසුව)  රුවනේ නාවතාතේ නුඹලා අත  හැර 

 මා  න  ැ ිනේ (භාර් ාවනේ වන) ඔවුනට 

හතරනේ පිංගුවක් (1/4) සතු .   
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 නමුතේ නුඹලාට  රුවනේ වතාතේ නුඹලා අත  

හැර  මා  න  ැ ිනේ (භාර් ාවනේ වන) ඔවුනට 

අටනේ එකක් (1/8) සතු . (ම ) නුඹලා කුමන 

  ක් වසි ේ තේ කළේ   එ ට පසුව හා තම 

ණ  (පි වීමනේ) පසුව .  

4.  ඍජු ආරෝහි ( මව්පි නේ) හෝ අවරෝහි 

( රුවනේ) ඥාතීනේ නාමැතේතකු වශ නේ උරුමකඹ 

පාන පිරිය කු හෝ සේතේරිඥ කු හෝ වතාතේ ඔහුට 

(හෝ ඇ ට) සහෝ ර කු හෝ සහෝ රි කු 

වතාතේ ඔවුනේ   නාගනේ සෑම කනකුටම 

හ නේ පිංගුවක් (1/6) ෙැගිනේ සතු .  ඔවුනේ ම ට වඩා 

වැඩි නේ සිටිතාතේ තුනනේ එකක පිංගුව් හවුලේ  

කරුවෝ වති. (ම ) තමනේ කුමන   ක් වසි ේ තේ 

කළේ   එ ට පසුව හා තම ණ  (පි වීමනේ) පසුව .  

තව  අලේලාහේගනේ වූ නි ෝග කි. අලේලාහේ සර්වඥ  

සර්ව ශානේත .  (අලේ-කුර්ආනේ 4: 12) 

 

මම වැකි පහළ  වීමතේ සමඟම මුහඹම ේ (සලේලලේලාහු 

අල ිහි වසලේලඹ ) තුමාණනේ සඃ ේ ඉේනු රොආගේ 

සහෝ ර ාව කැඳවා ඔහු රැගන ගි   ේපල පහත 

සඳහනේ අ ුරිනේ ෙ ා දුනේහ.  
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  ැරි නේ   නාට (එක් අ කුට 1/3 ෙැගිනේ) 

2/3  කක කාටසක්   මාවුනේගේ මවට 1/8 

කාටසක්   ඉතිරි  සඃ ේ (රළි ලේලාහු අනේහු ) තුමාගේ 

සහෝ රවරුනේට   ෙ ා දුනේහ.   

  (මලාශේර  : අහේම ේ, අෙ  ාවූ ේ, තිර්ය ි, 

ඉේනු මාජා) 

තමනේටතේ තමනේගේ  ි ණි නේටතේ  ේපළ උරුම  

විෂ හි නි යත කාටස නාලැෙු ණු ෙවට 

කානේතාවක්  ුක්ති  ඉලේලා පැයණි විට එම කානේතාවට 

 ුක්ති  ඉටු කිරීම සඳහාම  ේපළ උරුම  පිළිෙඳ 

නීති  පහළ වි . 

දුව පුතා සහෝ ර ා සහෝ රි  ෛරි  මව පි ා  න 

අ ට මම නීති  මගිනේ  ේප ළ වසේතුවහි කාටසේ 

ලැොමට අවසේථාව සැලසිනි.  

රට වඩා කානේතාව සඳහා වූ ගෞරව ක් නිල ක් 

අ ිති ක් පිරි නමා තිොම වන කිසිදු ආගමක  ැකි  

නාහැකි කරුණකි.  

මම  ේපළ උරුම  පිළිෙඳ නීති  පිරිනමනු 

ලැෙුවා ිනේ පසු අනේතිම කැමති පතේරප ේ සඳහනේ පරි ි 

 ේපළ කාටසේ කිරීඹ නීති  අහෝසි කරනු ලැෙ අතර 

උරුම කරුවනේට  ේපළ පිළිෙඳව අනේතිම කැමැතේත 

පේරමකාශ කිරීමට හෝ ලිවීමට හෝ මැ ිහතේ වීමට හෝ 



 

13 

තහනඹ කරනු ලැ ො . උරුමක්කරුවනේට කුමන 

පේරමතිශත කිනේ ෙ ා  ි   ුතු  ැ ි අලේලාහේ පැහැ ිලි 

කර පවසා ඇතේතේ   ඒ අනුව හා මම පාරිශු ේධ 

කුර්ආන ට විගේර හක ා වූ නෛ මුහඹම ේ (සලේලලේලාහු 

අල ිහි වසලේලඹ ) තුමාණනේ කවර අ ුරිනේ ක්රිස ා  

කරයනේ ෙ ා වනේ කර  ැක් වූ ේ   ඒ අනුව පමණක් 

ලාව විනාශ   ක්වා කාටසේ කරණ  සිදු වි   ුතු . 

මහි කිසිවකුට වනසේ කමක් කළ නාහැක.  

උරුමක්කරුවනේ නාවන වන කිසිවකුට හෝ  හකඹ 

කරනේනනේට හෝ  ේපළිනේ නි යත කාටසක් ලො  ි  

 ුතු  ැ ි අපේක්ෂා කරනේනේ නඹ ඒ පිළිෙඳව 

වසී ේ තේ හවතේ අනේතිම කැමැතේත පේරළකාශ කර තිොම 

තහනඹ කරනු නාලැො .   

උ ාහරණ වශ නේ සමාජ ේ අධ් ා පන   ැනුම 

වර්ධන  උ සා ක්රඅමවතේ ව් ා පූතීනේ සඳහා හෝ දුගී 

දුපේපතුනේ අනාථ ිනේ වැනේ ඹුවනේ සරණාගත ිනේ වැනි 

අ  ගැන  හපත  සැ ලකිලේලට ගන ඔවුනේගේ 

අභිවූ ේධි  උ සා කනකු තම  ේපළිනේ නි යත 

කාටසක් අනේතිම කැමැතේතහි සඳහනේ කිරීමට 

අපේක්ෂා කළේ නඹ ඔහුට ඇති තරඹ එසේ කළ 

හැකි . නමුතේ ඔහුගේ සඹපූර්ණ වසේතුවම සු ෙ සාධක 

ආ තන වලට හෝ පාදු සිංවිධාන  වලට හෝ ලි ා 
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තෙනේනට නාහැක. ඔහුගේ අනේතිම කැමැතේත සඳහා 

වූ කාටස සඹපූර්ණ වසේතුවනේ තුනනේ පිංගුවට වඩා 

අධික නාවීම ඉසේලාම  පේරි්  කර ි.  

ُّ  كَاَل  ِّ رَِِضَ اَّللَُّ َعِْ بِي
َ
َْ أ َِ َسْػٍد  َع َْ َ ِمِر ةْ : َع

ًَ  َػُليُْج  ِّ وََسيَّ يَا : َمرِْ ُج  َػَػاَدِ  انلَِّ ُّ َص َّ اَّلُل َغيَيْ
ِ  لََعَ َغِلِ   كَاَل  ْن َ  يَُردَّ

َ
ىََػوَّ اَّللََّ »: رَُسَٔل اَّللَِّ  اْدُ  اَّللََّ أ

ا يِل :   كُيُْج «يَْرَػُػَم َوَيَِْفُع ةَِم َُاًسا ٍَ وِوَ  َوإِنَّ
ُ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
أ

وِو ةِانلِّْصِف؟ كَاَل : اْبٌَِث  كُيُْج 
ُ
:   كُيُْج «انلِّْصُف َنِرْيٌ »: أ
ْو َنِتْيٌ »: فَاثلُّيُِد؟ كَاَل 

َ
:   كَاَل «اثلُّيُُد  َواثلُّيُُد َنِرٌْي أ
 ًْ ُٓ َ وََْص انلَّاُس ةِاثلُّيُِد  وََجاَز َذلَِم ل

َ
 فَأ

සඃ ේ ඉේනු අො වක්කාසේ (රළි ලේලාහු අනේහු) තුමාණනේ 

විසිනේ වාර්තා කරන ල ී. මම (නෛ තුමාණනේගේ අවසනේ 

හජ් අවසේථාව් මක්කාහේව්) රෝගාතුර වූ ය. නෛ 

(සලේලලේලාහු අල ිහි වසලේලඹ) මාගේ සුව දුක් විමසීම 

සඳහා පැයණි හ. එවිට අලේලාහේගේ දූත ාණනි, මා 

පැයණි මාවතේ නැවත හැරී නා නු පිණිස (එනඹ 

 හයනේ ෙැහැරව නා නු පිණිස) මා වනුවනේ 

පේරානර්ථනා කරනු මැනව !  
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මම අලේලාහේගේ දූත ාණනි, මාගේ සි ලු වසේතු 

පිළිෙඳව අනේතිම කැමැතේත පේරැකාශ කිරීමට පේරි   

කරනේනය. මට ඇතේතේ එක් දුවකි. (එෙැවිනේ මාගේ 

වසේතුවනේ) අඩක් අනේතිම කැමතේත පේරපකාශ කරනේන 

 ැ ි විමසුවය. එ ට එතුමා අඩක් අධික   ැ ි 

පැවසහ. එසේ නඹ තුනනේ කාටසක  ැ ි විමසු වය. 

තුනනේ එක් කාටසක්  ? එ    අධික  . එ    

අධික  ැ ි පැවසහ. පසුව තුනනේ කාටසක් වසි ේ තේ 

කළය.  

තවතේ වාර්තාවක  

නුඹලා නුඹලාගේ උරුමක්කරුවනේ සේව ිංපෝෂක ිනේ 

ලස හැර  මා  ෑම ජන ාගනේ ඔවුනේ අ ැ  අත  

පාන දුපේපතුනේ ලස හැර  මා  ාමට වඩා  හපතේ  

 ැ ි නෛ (සලේලලේලාහු අල ිහි වසලේලඹ) තුමාණනේ 

පැවසහ. 

ගැහැනු  රුවනේ සඳහා වූ නි යත වසේතුව ලො  ීමට 

  සේව ිං පෝෂක ිනේ ලස ඔවුනේව පතේ කිරීමට   නෛ 

(සලේලලේලාහු අල ිහි වසලේලඹ) තුමාණනේ තම 

අවධාන   ැඩි ලස  ාමු කර ඇතේතාහ. 

 ේපළ උරුම  නි ම කිරීඹ  ී සෑම පාර්ශව කටම 

වනේ වනේ පේරමාණ නේ නි ම කර තිොම  ැකි  හැක. 

එමනේම උරුමක්කරුවනේ  නු කවරක්  ? ඔවුනේ කවර 
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අ ුරිනේ උරුමකඹ ලෙනේනට හියකඹ පානේනේ  ? 

ඔවුනේගනේ මුලේ තැන ලො  ි   ුතේතේ කවරකුට  ? 

ඔවුනේගනේ කා හට කවර පේර මාණ ක් ලො  ි   ුතු  ? 

 නේන පැහැ ිලි කිරීඹ සි ලේල ඉසේලාම  පැහැ ිලි කර  

ඇත.   

 ේපළ සඳහා  යනිසා උරුමක් කරුවකු වුව   ඔහු 

විසිනේ තීනේදු කර කැමති පරි ි උරුමක්කරුවනේ අතර 

ෙ ා  ීමනේ වැළකී සිටි   ුතු ි. එ  ෙ ා හැරි  

 ුතු වනේනේ ඉසේලාම  සැ ලසුඹ කර  ී ඇති 

ලැ ිසේතුවට අනුව . වසේතුව පරඹපරාවනේ 

පරඹපරාවට මාරුවනේ මාරුව පැයණීම වැ ගතේ 

නාව .ි එම  ේපළ තුළිනේ ජීවිත තේ උරුම තේ 

ආරක්ෂා කර ගැනීම  වැ ගතේ වනේනේ.  

එෙැවිනේ පිරිය  රුවනේට පමණක් සඹපූර්ණ ෙ ල ම 

ලො නා ී ගැහැනු  රුවනේටතේ  මාපි නේටතේ එක  

කුස උපනේ සහෝ  සහෝ රි නේටතේ පවුලේ ඥාතීනේටතේ 

නිසි අ ුරිනේ ෙ ා  ී උරුමක්කරුවනේ ලස පතේ කිරීම 

තුළිනේ පවුලේ ජීවිත නාකැඩී, ව් ා්කූලභාව ට පතේ 

නාවී ආරක්ෂා කළ හැක. කනකු තවතේ කනකු 

 ටතේ  ැපන අ ුරිනේ  ේප ළ ෙ ා  ීම මගිනේ 

ආර්දක  ි ුණුව  හා  පේරී තිමතේ අවනත පවුලේ ජීවිත ක් 

ෛහි කරනේනට හැකි ව්. ඒ හේතුවනේ උරුමක්කරුවනේ 



 

17 

වනේනේ කවුරුනේ ැ ි  න ලැ ිසේතුව ඉසේලාඹ සැ ලසුඹ 

කර පිරිනමා ඇතේතේ. 

පි ා ය  ගි ේ නඹ එම පවුල නඩතේතු කිරීඹ වගකීම 

පිරිය  රුවනේ කරහි පැවර්. පිරිය  රුවනේ නාවී 

නඹ පි ාගේ සහෝ ර ා කරහි පැවර්. ඔහු එම 

පවුල නඩතේතු කරනේනකු උරුමක්කරුවකු ෙවට පතේ 

ව ි. පි ා හැර  මා ගි  වසේතුව ෙ ා  න විට එම 

වසේතුවට කාටසේ කරුවකු ෙවට පතේ වනේනේ 

එෙැවින.ි මමගිනේ පිරිය කුගේ සරණක් නාමැති 

පවුලකට මාහු මගිනේ ආරක්ෂාව සලසනු ලැේ.  

මම ශේර්්ාෂේඨමතේ නීති හි  ාරටුවනේ කානේතා සමහ  

ආරක්ෂා සහගත ෙවට පතේ ව ි. තම ජීවනෝපා  

තමනේ විසිනේම උප ා ගැනීම පිණිසතේ තමනේගේ ජීවිත  

ශක්තිමතේ කර ගනු පිණිසතේ රැකි ා සා ා  න 

මුසේලිඹ නාවන කානේතාවනේගේ තතේතේව  ඉසේලාඹ 

පවසන කානේතාව කට නාපැවර්. ඇ   ේපළ 

උරුම නේ ආරක්ෂා ගත වනේනී .   

මුසේලිඹ කානේතාවක් හා මුසේලිඹ නාවන කානේතාවක් 

රැකි ාවකට  ෑමහි මලික වශ නේ වනසේ කඹ ඇත.   

මුසේලිඹ නාවන කානේතාවක් පිළිෙඳව ස ලකා ෙැලීඹ 

 ී ඇ  ඇ ගේ ජීවිත  සකසා ගැනීම සඳහා ඉපැ ි  

 ුතු ව්. ඇ ව භාර  ගන නඩතේතු කිරීමට  හපතේ 
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ජීවිත ක් සලසා  ීමට කිසිවකු නා මැත. ෙ ල නේ 

කාටසක්   හිය නාව ි. එෙැවිනේ ඔවුනේ පක්ෂව 

සිටින ආගඹවා ී  ර්ශන    සමහ සිංකලේප නේ   

ඇ ට එරහිව ෛහි වී ඇති ෙැවිනේ ඇ  වැඩිවි ට 

පතේවීමනේ පසු නිවසිනේ ෙැහැර ට  ා  ුතු ව්. නමුතේ 

ඉසේලාඹ පවසන කානේතාවකගේ තතේතේව  රට වඩා 

හාතේපසිනේම වනසේ .  

ඇ  ගැන සළකා ෙැලීඹ  ී නිවසහි සිටම සි ලු 

ආකාර ේ උරුම නේ භුක්ති විඳීමට මඟ පනේවා  ී 

ඇත.  ිළිඳුකම ඇතුෆව අවශේ ාතාවනේ අමතර ආ ා ඹ 

උ සා ඇ  රැකි ාවක් සා ා ගැනීමට අපේක්ෂා 

කළේ නඹ ඒ සඳහා කිසිදු තහනමක් නැත. තමනේගේ 

ආගයක පේර තිපතේති  වින  තම පතිවත රැක ගන 

කට ුතු කළ හැකි පසුෛමක් නඹ රැකි ාවකට  ෑඹ 

අනුමැති  පිරිනමා ඇත.   

 ේපළ උරුම හි නීති  පිළිෙඳව වූ අවසාන 

වැකි හි අලේලාහේ පවසන විට නුඹලාගේ  ේපළට ඉතා 

සරප අ  එමනේම නුඹලාට වඩාතේ පේරප ෝජනවතේ අ  

කවුරුනේ  ැ ි නුඹලා නා නේනහු ැ ි පැවසීමනේ 

අ හසේ කරනු ේ කතරඹ විශේම  ජනක කරුණක්  ැ ි 

මහි  ී නිරීක්ෂා කර ෙැලීම අපගේ වගකීමක් ව ි.   
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අප ඉහතිනේ අනු අිංක  ා ා පේළි වනේකර පනේවා 

දුනේ  ේපළ උරුම  පිළිෙඳ නීති හි හතර වැනි නීති  

තවදුරටතේ පැහැ ිලි කරයනේ තවතේ වැකි ක් පහළ වි .  

මම නීති හි කනකු අත  හැර  මා ගි  වසේතුවට 

එහි උරුමක්කරුවනේ වන මව පි ා ෛරි   රුවනේ  න 

අ  නාවී සහෝ ර සහෝ රි නේ පමණක් සිටිනේනේ 

නඹ ඔවුනේ අතර කවර අ ුරිනේ ෙ ී  ා  ුතු  ැ ි පහත 

සඳහනේ අ ුරිනේ විගේර්හ කරී ඇත. (මම නීති  කළාලා 

නයනේ හැඳිනේ ව්.) 

يََم  َْ ىَِث إِِن اْمُرٌؤ 
ًْ يِف اىلََْكَ يَْسخَْفخََُُٔم كُِو اَّللَُّ ُيْفِخيُك

 ًْ َ ا إِْن ل َٓ َٔ يَِرُث ُْ ا حََرَك َو ٌَ ا ُِْصُف  َٓ ْخٌج فَيَ
ُ
ىَيَْس ََلُ َوَِلٌ َوََلُ أ

ا حََرَك َوإِْن  ٍَّ ا اثلُّيُرَاِن ِم ٍَ ُٓ ا َوَِلٌ فَإِْن ََكَنخَا اذْنَخَنْيِ فَيَ َٓ َ َْ ل يَُك
 ُ ُْثَيَنْيِ يُ نَيِّ

ُ
رُْو َحظِّ اْْل ٌِ َنِر  ًة رَِجاً  َونَِساًء فَِيذلَّ َٔ ََكُُٔا إِْخ
 ًٌ ٍء َغِيي ْن حَِضئُّا َواَّللَُّ ةُِكوِّ ََشْ

َ
ًْ أ   (176-4) اَّللَُّ ىَُك

 (නෛවර ) ඔවුහු නුඹනේ ( කළාලා පිළිෙඳව) 

තීනේදු අසති. කළාලා පිළිෙඳව අලේලාහේ නුඹලාට තීනේදු 

ලො  නු ඇතැ ි පවසවු.     

 පු ේගල කු ඔහුට පුතකු නාමැතිව 

සහෝ රි ක් පමණක් ඇතිව මරණ ට පතේ 
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වනේනේ නඹ එවිට ඔහු අත  හැර  න  ැ ිනේ 

අඩක් ඇ  සතු ව ි. (කානේතාවක් ය  ගාසේ) 

ඇ ට  රුවනේ නාසිටි ේ නඹ (සහෝ ර ා 

වන) ඔහු ඇ ට උරුමක්කරුවා ව ි.  

  (සහෝ රි නේ)   නකු වී නඹ ඔවුනේ 

  නාට ඔහු අත  හැර ගි   ැ ිනේ තුනනේ 

 කක් සතු . පිරිය හා කානේතා සහෝ ර 

සහෝ රි නේ වී නඹ එවිට සේතේරීමනේ   නකුගේ 

පිංගුව මනේ (පිංගුවක්) පිරිය ා සතු ව ි.  

 නුඹලා වැර ි මඟ නා නු පිණිස අලේලාහේ 

නුඹලාට (මසේ) පැහැ ිලි කරනේනේ . අලේලාහේ 

සි ලු  ෑ පිළිෙඳව සර්වඥ .   

 (අලේ-කුර්ආනේ 4:176) 

 ේපළ උරුම  පිළිෙඳව පහළ වූ අවසනේ වැකි  ම  

වනේනේ  ැ ි ෙරාඋ (රළි ලේලාහු අනේහු ) තුමාණනේ 

සඳහනේ කර ඇත.     

 (මලාශේරෙ : ෙුහාරි)  

 ේපළ උරුම  පිළිෙඳ සි ලුම විසේතර අලේලාහේ 

පැවසීමනේ පසුව මම නීති ට පටහැනිව කට ුතු 

කරනේනනේ  ැඩි ලස  ණුුවමට ලක්  කරනු ලැේ . 
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ස ාකාලිකවම නිර ේ පසු  වනු ඇතැ ි අවවා  කර 

සිටි ි.  

َِّاٍت  ُّ َج َْ يُِطِع اَّللََّ َورَُسََٔلُ يُْدِخيْ ٌَ حِيَْم ُحُدوُد اَّللَِّ َو

 ًُ ُز اىَْػِظي ْٔ ا وََذلَِم اىَْف َٓ ََ ِػي ي اُر َخاِِلِ َٓ ْن
َ
ا اْْل َٓ َْ ََتِْخ ٌِ ََتِْري 

ُّ َُاًرا  (13) َْ َيْػِص اَّللََّ َورَُسََٔلُ َوَيخََػدَّ ُحُدوَدُ  يُْدِخيْ ٌَ َو

نٌي  ِٓ ا َوََلُ َغَذاٌب ُم َٓ ا ِػي     ( ,13-4 14)َخاِِلً

ඹවා අලේලාහේගේ සීමාවනේ . කවරකු අලේලාහේට හා 

ඔහුගේ රසලේ  වර ාට අවනත වනේනේ   ඔවුනේව 

(සේවර්ග) උ නේ  වලට ඇතුළතේ කරවනේනේ . ඊට  ටිනේ 

ගිංගාවෝ ග ලා ෙසිති. (ඔවුහු) එහි ස ා කාලික ෝ . 

එ  මහතේ වූ ජ ගේර)හණ  ි.  

කවරකු අලේලාහේට හා ඔහුගේ රසලේවර ාට 

පිටුපානේනේ   තව  ඔහුගේ සීමාවනේ ඉක්මවා  නේනේ 

  ඔහුව නිර ට ඇතුෆ කරවනේනේ . (ඔහු) එහි 

ස ාකාලික කු වනේනේ . තව  ඔහුට අවමනේ සහගත 

 ණුුවමක් ඇත.  (අලේ-කුර්ආනේ 4:13-14) 
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 පළ වසේතුව පිරිය   රුවනේට පමණක් එසේ නැතිනඹ 

ගැහැනු  රුවනේට පමණක් පිරිනැය  නාහැක. සි ලුම 

 රුවනේට හා උරුමක්කරුවනේට  ේපළ නි සි අ ුරිනේ 

ෙ ි   ුතු ව්. එ ට පටහැනිව කට ුතු කරනේනා 

 ණුුවමට නි ම වූ පු ේගල කු ෙවට පතේ ව ි.   

ය  ගි  තැනැතේතා අත  හැර  මා ගි  වසේතුව 

කාටසේ කිරීමට පර ඔහුගේ ණ  පි වීම හා අනේතිම 

කැමැතේත ඉටු කිරීම මුලිනේම සිදුවි   ුතු    නේන   

ඉතා වැ ගතේ කානේ ේසි කි.  මව්පි නේ තම  රුවනේ 

කරහි සනහස  ක්වනවාට වඩා අලේලාහේ තම 

මැවීඹ කරහි අධික ආ ර ක්  ක්වනේනා ෙව මම 

නීති  මඟිනේ පනේවා  ී නැතේ  ?  

 

පිරියනේට වඩා කානේතාවනේට  ේප ළ 
අඩුවනේ පිරිනමනු ේ ඇ ි? 
 

කානේතාවනේට  ේප ළ උරුම නේ කාටසක් පිරිනැම 

ඉසේලාඹ පිරියනේට වඩා අඩුවනේ ලො දුනේනේ ඇ ි? 

 න සැක  මතු  වීම සේවභාවික . එ  නිවැර ි කිරීම 

 හපතක් කට ුතේතක්  ැ ි මම සිතය.  
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රැකි ාවක නිරත වී ඉපැ ීම  පිරියනේ කරහි ඉසේලාඹ 

පවරා ඇති වගකීමකි. කානේතාවනේ කරහි එම 

වගකීම පවරා නැත.  

පිරිය ා උප යනේ තම මව පි ා සහෝ ර ා 

සහෝ රි  තම ෛරි   න කව  තුළ පවතේනා එම 

පවුල ආරක්ෂා කිරීඹ වගකීඹ හෛ පු ේගල කු ලස 

සිටි .ි ඔහුගේ ඉපැ ීම  ටතේ කානේතාව ආරක්ෂාව 

සලසනු ලැෙ නඩතේතු කරවනු ලෙනේනී . එම කානේතාව 

විවාහ කර  ීඹ වගකීම   නඩතේතු වි  ම   ඔහු 

කරහිම පැවර ි. සේවාය  පුරුෂ ා විසිනේ  ික්කසා  

කරනු ලැෙුව් නඹ නැවත ඇ ට නඩතේතු වි  ඹ ලො 

 ීඹ වගකීම   ඔහු වතම පැවර ි.  

මාහු කානේතාවක් විවාහ කර ගනේනා විට ඇ  සඳහා 

නි යත මහර   ලො  ී ජීවතේ වීමට අවශේ ි ජීවන 

පහසුකඹ   ලො  ී තමනේගේ  රුවනේ හා පවුල 

නඩතේතු කරනේනකු ෙටව පතේ ව ි. ෛර   ික්කසා  

කළ විට ඇ ට  ඹ පහසුකමක් හෝ උපකාර ක් කළ 

 ුතු ව .ි  

 ේපළ ෙ ීඹ  ී පි ා සහෝ ර ා  රුවනේ  න අ  

විසිනේ තමනේ සතු කාටසේ ලො ගනේනා අතරම දුවක් 

ෛරි ක් මවක් සහෝ රි ක්  ලස සිටි   ී ඇ  සතු 

කාටස ඇ  ලෙනේනී . වසේතුවහි උරුමකඹ 
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ලෙනවාක් මනේම සේවාය  පුරුෂ කු වශ නේ 

පැයණන අ ගනේ මහර් වශ නේ   කාටසක් ලො 

ගැනීඹ උරුම  ලෙනේනි ක් වශ නේ   සිටිනේනී . 

ොහරි ලසිනේ  කින විට කානේතාව අඩුවනේ   පිරිය ා 

වැඩි නේ   ලෙන ෙව පනනු ඇත. ඉසේලාඹ පවසන 

හේතු කාරක නේ නිරීක්ෂා කර ෙලනේනේ නඹ කානේතාව 

සි ලුම උරුම නේ අධික ලස භුක්ති විඳිනු  ැකි  

හැකි ව්.  

ඉපැ ීඹ නි හස පිරියනේට පිරිනමා ඇති සේම 

කානේතාවටතේ පිරි නමා ඇත. නමුතේ කානේතාවකගේ 

ආ ා ඹ මාර්ග ඇ ගේ  අනුමැති නේ තාර සේවාය 

පුරුෂ ාට පරිහරණ  කළ නාහැක. ඇ  විසිනේ සේවාය 

පුරුෂ ාට ලො  නේනේ නඹ එවිට එ  පරිතේ ාරග 

කිරීඹ පේරෙතිඵල  හිය කානේතාවක් වනේනී   ැ ි 

ඉසේලාඹ පවස ි.    

 කානේතාවනි, නුඹලා පරිතේ ා ග නේ කරවු. නුඹලා සතුව 

රනේ ආභරණ තිෙුණ   නුඹලා පරිතේ ාපග කරවු  නුවනේ 

නෛ (සලේලලේලාහු අල ිහි වසලේලඹ ) තුමාණෝ 

පැවසහ. එ ට සවනේ දුනේ මම (මාගේ සේවාය පුරුෂ ා 

වන) අේදුලේලාහේ ඉේනු මසේඌ ේ වත පැයණි ය. ඔෙ 

 ිළිඳුභාව හි පසුවනේනහි . නෛ සලේලලේලාහු 

අල ිහි වසලේලඹ තුමාණෝ පරිතේ ා්ේග කරන මනේ 
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අපට අණ කළහ. එෙැවිනේ ඔෙ එතුමාණනේ වත ගාසේ 

(මාගේ පරිතේ ා.ග  ඔෙට) ලො ගත හැකි  ැ ි විමසා 

 ැන ගනේන. එ  නිවැර ි නඹ මා විසිනේ ඔෙට එ  ලො 

 ීම පේරනමාණවතේ ව ි.  නැතිනඹ මා වන අ ට ලො 

 ය  ැ ි පැවසුවය. එවිට ඔහු ඔෙ ගාසේ  ැන ගන 

පැයණනේනැ ි පැවසී .  

මම නෛ (සලේලලේලාහු අල ිහි වසලේලඹ ) තුමාණනේගේ 

නිවසට ගි ය.  ාරකඩ අනේසාරි කානේතාවක්   සිට  

ගන සිටි ා . මාගේ අවශේ ාතාව මනේම ඇ ගේ 

අවශේ ිතාව   එ ම වි . එවිට අප වත ෛලාලේ 

(රළි ලේලාහු අනේහු ) තුමාණනේ පැයණි ේ . අපි ඔහු 

වත ‘ඔෙ නෛ (සලේලලේලාහු අල ිහි වසලේලඹ ) 

තුමාණනේ වත ගාසේ කානේතාවනේ   නකු පැයණ 

තමනේ සතුව ඇති ස කා භාණ්ඩ තමනේගේ සේවාය  

පුරුෂ ිනේට හෝ තමනේගේ  ටතේ වැඩන අනාථ ිනේට 

හෝ ලො  ීමට පේරින  කළ හැකි  ැ ි ඔෙගනේ අසා  ැන 

ගනේනට සිට  ගන සිටිනේනේ    න පුවත  නේවා 

සිටිනේන.  අපි කවුරුනේ   න වග එතුමාණනේට 

නාපවසා සිටිනේනැ ි පැවසුවමු.  

ෛලාලේ (රළි ලේලාහු අනේහු ) තුමාණනේ නෛ (සලේලලේලාහු 

අල ිහි වසලේලඹ ) වත ගාසේ ඹ පිළිෙඳව විමසා 

සිටී .ි එවිට එතුමා ඔවුනේ   නා කවුරුනේ  ැ ි 
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ඔහුගනේ විමසහ.  එක් අ ක් අනේසාරි කානේතාවකි. 

අනක් අ  ස ිනේ  ැ ි ෛලාලේ (රළි ලේලාහු අනේහු ) 

තුමාණනේ පවසා සිටී . මාන ස ිනේ  ැ ි විමස විට 

අේදුලේලාහේගේ ෛරි   නුවනේ ෛලාලේ (රළි ලේලාහු 

අනේහු) පිළිතුරු දුනි. එවිට නෛ තුමාණනේ ඥාතීනේ 

ආ ර  කිරීම පරිතේ ා ග කිරීම  න   ාකාර ක 

කුසලේ එම කානේතාවනේ   නාට ඇතැ ි පැවසහ. 

(වාර්තාකරු: ස ිනේ අසේ-සකෆී (රළි ලේලාහු අනේහා ) 

මලාශේර්  ෙුහාරි) 

 නෛ මුහඹම ේ (සලේලලේලාහු අල ිහි වසලේලඹ ) 

තුමාණනේ විසිනේ ලො දුනේ  කානේතා අ ිති   ස 

ෙලනේන. නීතිම  වශ නේ  ේප ළ ෙ ීඹ ක්රලමව්  නේ 

සි ලේල ලො දුනේ පසුවතේ ඇ  උප න ආ ා මනේ 

සේවාය පුරුෂ ාට ලො  ීඹ වගකීමක් නැත. ඇ ගේ 

කැමැතේතට ලො  නේනේ නඹ ස කා හවතේ පරිතේ ාවග 

කිරීමහි කුසලේ ලෙනු ඇතැ ි පනේ.  

කානේතාවනේ සඳහා වූ උරුම නේ පිරිනමා ඔවුනේව ජීවතේ 

කරවන  හම කුමක්    නේන  ැනේවතේ ඔේ සිතට 

එකඟව පවසනේන.  

 

 


