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අල් කුර්ආනයේ සඳහන් 
ඓතිහාසික ය ොරතුරු පිළිබඳ 

ප රාතිහාර්    

යමම මා ෘකාව සාකච්ඡා කිරීයේදී ‘ප්රාතිහාර්   ’ 

 න්යනන් අදහස් වන්යන් කුමක් ද  න්න පිළිබඳ 

දැනුවත්වීම වඩාත් උචි   ැයි සි න්යනමු. 

‘ප්රාතිහාර්   ’  නු කුමක් ද  න්න පිළිබඳ ව විවිධ 

යකෝණ න්යෙන් කරුණු විමසා බැලි  හැකි බැවින් 

විවිධ සිරස් ල න්  ටයත් එ  අධය න  කරමු.  

 එ  ය ෞතික නීති රීති මගින් විග්රහ ක  

හැක්කක් යනොයේ.  

 එ  මිනිස ් ශක්තීන් හා හැකි ාවන් අබිබවා 

සිදුවන්නකි. 

 එ  මනුෂ්ය  ාාර්ා  හා  ර්කන  දදනේ කර 

යෙන විග්රහ ක  හැක්කක් යනොයේ.  

ප්රාතිහාර්  න් මිනිසායඉ ්න්රී  බල  අබිබවා 

 න්නක් යහයින් එ  අසම සම බල ක 

ක්රි ාකාත්ත්ව ක් යලස සැලමටමට සිදු යවයි. 

්න්ද්රජාාල හා අයනකුත් මා ාකාරී සසබ්ැන්දුේ 
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ක්රි ාවන් ප්රාතිහාර්  න් යලස සැලයකන්යන් නැ . 

එයහයින් ස ය  ප්රාතිහාර්  න් විශ්වයේ අධිදති 

යදවිඳුන්යඉ ක්රි ාකාරකේ බව පිළිෙැනීමට අදට කිසිදු 

අදහසු ාවක් තිබීමට හැකි ාවක් යනොමැ . 

සැබැවින්ම ප්රාතිහාර්  න් මිනිස් බුධිධි  යව  

්දිත්දත් යකොට සති බලවත් අභිය ෝෙ කි. යමමගින් 

විශව්යේ අධිදති  මන් දමණක්  ැයි ස ය  ූ  එකම 

යදවිඳුන් විසින් මිනිසා අබි ස ප්රතික්යෂ් ද ක  

යනොහැකි යමන්ම කිසියස ත් ම අභිය ෝෙ ට ලක් ක  

යනොහැකි අයුත්න් ප්රබල සාක්ිය ක් ් දිත්දත් කර ස . 

 ම නිර්මාණ සි ල්යලහි පුර්ණ අධිදතිත්ව  හා 

අවන  ාව   මන් යව  ස ැයි ස ය  යදවිඳුන් 

‘ප්රාතිහාර්   ’ මගින් ඔපපු කර යදන්වයි.  

මිනිස් දරපුයර් ද මු මිනිස් යුව  විශ්වයේ අධිදති 

නිර්මා ෘ යදවිඳුන් විසින් මිහි ල  ම  සා්ාපි  කරන 

ලධියධි ඔවුන්ට හා ඔවුන්යඉ දරපුයර් සැමට යදොදු ූ  

දත්පුර්ණ ජීවන සැලැස්මක් ද ලබා දීයමනි. එම 

දත්පුර්ණ ජීවන සැලැසය්ේ ප්රධාන ලක්ෂ්ණ වන්යන්  

1. විශව්යේ නිර්මා ෘ හා ස ය  යදවිඳුන් කමට  

බව විශ්වාස කිරීම.  
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2. නැමදුේ සි ල්ල යමම ස ය  යදවිඳුන් ට 

දමණක් ම වි  යුතු . 

3. යමම ස ය  යදවිඳුන් ට සමාන න්  ැබීම 

්ඳුරාම  හනේ  .  

4. යමම ස ය  යදවිඳුන්යඉ සි ු  නි ම න් 

විධාන න් හා මඟ යදන්වීේ පිළිදැදීම.     

ද මු යුව යෙන් දසු බිහි ූ  ජාන සමාජා න් ක්රමය න් 

්හ  සඳහන් මූලික මඟ යදන්වීේ වලින් දුරස්ා වී 

මිනිසායඉ මිහි ල  ම  ජීවි යේ මූලික අරමුණු 

වලින් දරස්දර ූ  ජීවි  ක් ෙ  කිරීයේ  ත්ත්ව න් 

සති ූ  අවස්ාාවන් හි මහා කාරුණික ස ය  ූ  එකම 

යදවිඳුන් විසින් මිනිසා  හ මඟට ය ොමු කිරීම පිණිස 

මිනිසුන් අතුත්න් දැහැමිය කු ය ෝරා ඔහුට නිවැරදි 

මාර්යෙෝදයධිශ න් දහ  යකොට එමගින් ජාන ා 

නිවැරදි මාර්ෙ ට ආරාධනා කිරීයේ වෙමටම දැවරීයේ 

කාර්  ාර  ්තිහාස  පුරාවට ම දැක ෙ  හැකි 

කරුණක් ව ස . ද මු මිනිසා ූ  ආදේ තුමායෙන් 

ආරේ  වී අවසාන ධර්ම දු  ාණන් ූ  මුහේමධි 

තුමාණන් දක්වා ්තිහාසයේ විවිධ අවසා්ාවන් හි 

යදවිඳුන් විසින් යමයලස යුෙය න් යුෙ ට මිනිසාට 
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ඔහුයඉ මිහි ල  ම  ූ  ජීවි යේ සැබෑ අරමුණු 

දැහැදිලි යකොට දී ඔහු ව  හ මෙට කැඳවීයේ කාර්   

සඳහා විවිධ ධර්ම දූ  න් දත් කරන ලදී. මහා 

කාරුණික යදවිඳුන්යඉ ධර්ම දු  න් යව  දැවරුණු 

වෙමටේ පිළිබඳ සිංක්ියප  විස් ර ක් දහතින් දක්වා 

සත්ය මු. 

 මහා කාරුණික යදවිඳුන් විසින් දහ  කරන ලද  

මාර්යෙෝදයධිශ න් ලබා යෙන එ  ජාන ාහට 

දහදා දීම හා ක අනුව ජීවත් වීමට දිත් ෙැන්වීම 

 විශව්යේ අධිදති යදවිඳුන් කමට   බව ජාන ා 

යව  දහදා දීම 

 දරමාදර්ශී චත්  ක් යලස කටයුතු කිරීම 

 යදවිඳුන්හට අවන  වීමටත් යදවිඳුන්යඉ 

මාර්යෙෝදයධිශ  අනුව කටයුතු කිරීමටත් 

ජාන ාට උදයදස් දීම 

 දහම, සමාජා ක්රි ාකාරකේ හා ජාන ජීවි  ට 

අදා  සි ු  කරුණු පිළිබඳ නිවැරදි මඟ 

යදන්වීේ ලබා දීම  

 අල්ලාහ්යඉ මාවතින් ්වත් වී යහෝ අල්ලාහ්ට 

අවන  ාව කින් ය ොරව කටයුතු කරන්නන් 
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සඳහා අවශය  මාර්යෙෝද යධිශ න් හා 

දැනමුතුකේ ලබා දී ඔවුන් ව  හ මඟට කැඳවීම  

 මිහි ල  ම  ූ  ජීවි   අල්ලාහ්යෙන් ූ  

දරීක්ෂ්ණ ක් බවත් අල්ලාහ්ට අවන  වී 

කටයුතු කිරීම මගින් දමණක් යමයලොව හා 

මතු යලොව ජා ග්රහණ  ලද හැකි බව දහදා දීම 

 මරණින් මතු ජීවි යේ විනිශච්  දින , අදා  

හා ස්වර්ෙ  ආදි  පිළිබඳ ව දැනුවත් යකොට 

මිනිසා අල්ලාහ්යඉ  ෘපති  හා සතුට දිනා 

ෙැනීම කරා ය ොමු ූ  ක්රි ාවන් හි ය දීයමන් 

දමණක් ජා ග්රහණ  අත්දත් කර ෙ  හැකි බව 

දහදා දීම  

යමයලස අති උතුේ යදවිඳුන්යඉ මාර්යෙෝදයධිශ  

සමෙ ධර්ම දු ය කු දැමිණි සෑම අවසා්ාවක ම 

දායහ  එම යුෙ න් හි ජීවත් ූ  ජානයින්යෙන් බහු ර  

විසින් යමම ධර්ම දු යින් ව  අස යවාදි ා, 

හුනි ේකාර ා ආදී යචෝදනා එල්ල යකොට ඔවුන් ව 

ප්රතික්යෂ් ද කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.  වත් 

අවස්ාාවන් හි යමම ධර්ම දු යින්යඉ  ස ය ාව 

සහතික කරනු පිණිස යදවිඳුන්යඉ සිංඥාවක් යලස 
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ප්රාතිහාර්  න් සිදු යකොට යදන්වන යලස ්ල්ලා 

සිටීම ද සේප්රදා ක් ව දැවතිණි.  

“යමොහුට යමොහුයඉ දරමාධිදතියෙන් සිංඥාවන් දහ  

වී තිබි  යුතු යනොයේ දැ’යි ඔවුහු විමසති. නි   

වශය න් ම සිංඥාවන් අල්ලාහ් යව  . සැබැවින් ම 

මම දැහැදිලි අවවාද කරන්යනකු දමණි  ැයි 

(නබිවර ) දවසූ ”. (අල් කුර්ආන් - 29   50)   

යමවන් සෑම අවස්ාාවකම දායහ  ධර්ම දු  ාණන් 

සැයවොමයඉ යදොදු පිළිතුර බවට දත් වුයේ ‘නි   

වශය න් ම සිංඥා (ප්රාතිහාර්   ) සි ල්ල අල්ලාහ ්

යව  , මා ඔබ යව  එවනු ලැබූ ධර්ම දු ය කු 

දමණක්  ’  නුයවන් දවසා දහයේ කරුණු දහදා 

දීමට කටයුතු කිරීම . නමුත් මහා කාරුණික අල්ලාහ ්

විසින් ඔහුයඉ අදත්මි  ද ාව යහ තුයවන් සි ු ම ධර්ම 

දු  න්හට විවිධ සිංඥා (ප්රාතිහාර්   )  ලබා දී ඔවුන් 

ස ය  වශය න් ම අල්ලාහ්යඉ දු යින් බව 

මිනිසායඉ සිත්ස න් හි කත්තු ෙන්වා එමගින්  හ 

මඟට ආරාධනා කිරීයේ කටයුත්  දහසු යකොට දී 

ස . නමුත් කුමන ආකාරයේ ප්රාතිහාර්  න් සිදු 

යකොට යදන්ූ වත් ස ය  යදනි යදනීත් එ  
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ප්රතික්යෂ් ද කිරීම අවාසනාවන්  යින්යඉ පිළියව  බව 

්තිහාස  පුරාවට දකින්නට සති කරුණකි.  

යම ට යදර දැමිණි සි ු ම ධර්ම දු යින්යඉ 

කාර්  ාර  වුයේ නිශ්චි  ජාන යකොට්ඨාස කට 

නිශ්චි  කාල වකවානුවක් තු  බලදාන අයුත්න් 

යදවිඳුන්යඉ මාර්යෙෝදයධිශ  ලබා දීම . එයහයින් 

එම ධර්ම දු යින්ට ලබා දුන් ප්රාතිහාර්  න් එම කාල 

වකවානුවට සීමා ූ වක් වන අ ර එ  විමසා බැලීයේ 

හැකි ාවක් අදට අද යනොමැ .  

“ඊශ්රායිල් දරුවනට (යුයදේවන්ට) ධර්ම දු ය කු 

(රසුල් වරය කු) වශය න් (ඊසා දත් කය   ). (අල් 

කුර්ආන් - 3   49) 

“(නබිවර ) විශව් ටම ද ාු වක් යස  මිස අපි නුඹව 

යනොඑවීමු”. (අල් කුර්ආන් - 21   107) 

මුහේමධි ධර්ම දු  ාණන්යඉ කාර්  ාර  එක් 

යුෙ කට යහෝ එක් ජානවාර්ගික යකොට්ඨාස කට සීමා 

යනොවුවක් යහයින් එතුමාණන්ට ලබා දුන් 

ප්රාතිහාර්  න් එදත් අදත් යහටත් යමන්ම යලොව 

අවසන් දින  දක්වාම වලිංගු ාවක් සති එකක් වි  

යුතු යවයි. අයනකුත් ධර්ම දු  න් යමන් එතුමාණන්ට 

ද එම යුෙයේ ජාන ාට දැක ෙ  හැකි ූ  ප්රාතිහාර්  න් 
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මහා කාරුණික අල්ලාහ් විසින් ලබා දී තිබුණි. නමුත් 

එතුමාට දහ  ක  මාර්යෙෝදයධිශ  යලොව අවසන් 

දින  දක්වා දවතින එකක් යහයින් එතුමාට ලබා දුන් 

ප්රාතිහාර්   ද එයලසම වුවක් වි  යුතු   න්න 

දැහැදිලි කරුණකි. වයරක මුහේමධි ධර්ම දු  ාණන් 

දවසා සිටියේ එතුමාට ලබා දුන් ප්රාතිහාර්    ‘අල් 

කුර්ආන ’ බවයි. එම ප්රාතිහාර් යේ ස ය ාව  සැමට 

සැම විට කිසිදු බාධාවකින් ය ොරව විමසා බැලි  හැකි 

එකකි. යමම ලිපි  මගින් අල් කුර්ආන  විශ්වයේ 

අධිදති අල්ලාහ් විසින් දහ  කරන ලධිදක් බවත් 

මුහේමධි තුමාණන් අල්ලාහ්යඉ අවසන් ධර්ම 

දු  ාණන් බවත් කිසිදු සැක කින් ය ොරව සහතික 

කරන බිඳි  යනොහැකි ප්රබල සාක්ිය වශය න් සති 

ඓතිහාසික ප්රාතිහාර්  න් කිහිද ක් විමසා 

බලන්නට අයපක්ෂ්ා කරන්යනමු.  

 

‘හමාන්’ සහ යදෞරාණික ඊජිපතු 

ස්මාරක න්  

අල් කුර්ආන  මූසා ධර්ම දු  ාණන්යඉ ජීවි   

පිළිබඳ ය ොරතුරු රාශි ක් ් ා දැහැදිලි අයුත්න් 
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්දිත්දත් යකොට ස . මූසා ධර්ම දු  න් හා  දාරායවෝ 

(Pharaoh) අ ර තිබු ෙැටුේ පිළිබඳ විස ්ර යමන්ම 

යුයදේ ජාාතිකයින් සමෙ තිබු සබඳ ාවන් හා 

ඓතිහාසික ඊජිපතුව පිළිබඳ ය ොරතුරු රාශි ක් අල් 

කුර්ආන  යෙන හැර දක්වයි. යමම ඓතිහාසික 

ය ොරතුරු පිළිබඳ වැදෙත්කම යකයරහි යලොව 

උෙතුන්යඉ අවධාන  ය ොමු වන්නට දටන් ෙත්යත් 

මෑ කදී  . විචාර  දදනේ කර ෙනිමින් පුර්ව 

නිෙමන න්යෙන් බැහැර ව බුධිධිම  චින් නය න් 

යුතු ව  යමකු යමම ය ොරතුරු යකයරහි අවධාන  

ය ොමු කරන්යන් නේ අල් කුර්ආන  ස ය  වශය න් 

ම සර්වඥානී අල්ලාහ් විසින් දහ  කරන ලධිදක් බව 

අිංශු මාත්ර ක සැක කින් ය ොරව සනාා වන්යන් 

යම  නු න විදයාත්මක ඓතිහාසික හා 

පුරාවිදයාත්මක යසො ා ෙැනීේ හා සෘවමවම බැඳි ාවක් 

සති යහයිනි.      

අල් කුර්ආනයේ සති ‘හමාන්’ පිළිබඳ  සඳහන එවන් 

එක් ප්රඥා ූරර්වක සටහනකි. දාරායවෝ පිළිබඳ සඳහන් 

කරන ස ැේ අවසා්ාවන් හි ‘හමාන්’ පිළිබඳ සඳහන 

අල් කුර්ආනයේ දැකි  හැක. අල් කුර්ආනයේ අවසා්ා 

හ ක දී ‘හමාන්’ පිළිබඳ ව සඳහන් වී සති අ ර ඔහු 

දාරායවෝයඉ සමීද මය කු යලස යමමගින් අවයබෝධ 
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කර ෙ  හැක. අති විසම් ජානක කරුණක් ව සත්යත් 

බයිබලයේ දරණ ගිවිසුයේ මූසා ධර්ම දු  ාණන් 

පිළිබඳ සති විස ්ර න් හි ‘හමාන්’ පිළිබඳ කිසිදු 

සටහනක් යනොමැති වීම . ‘හමාන්’ පිළිබඳ සටහනක් 

බයිබලයේ දැකි  හැක්යක් දරණ ගිවිසුයේ අවසන් 

දත්ච්යේද කිහිද ක මුසා ධර්ම දු  ාණන්ට වර්ෂ් 

1100 කට දමණ දසු ජීවත් ූ  යුයදේ ජාාතිකයින් 

පිළිබඳ ව  සැහැසි අයුත්න් කටයුතු ක  

බැබියලෝනි ානු රයජාකුයඉ ආධාරකරුයවකු යලස . 

නු න පුරාවිදයාත්මක ය ොරතුරු මගින් දැහැදිලි 

අයුත්න් යහළිදරේ වී සති කරුණු යම ට හාත්දසින්ම 

දරස්දර ාවක් දක්වයි. ඊජිපතුයේ කරන ලද 

පුරාවිදයාත්මක කැම්ේ තුළින් හමු ූ  මූසා ධර්ම 

දු  ාණන්යඉ යුෙ ට අ ත් ශිලා යල්ඛන ක් අනුව 

‘හමාන්’ නේ පුධිෙල ා මූසා ධර්ම දු  ාණන්යඉ 

යුෙයේ ජීවත් ූ යවකු බවත් දාරායවෝ යඉ රාජාය  

දාලනයේ වැදෙත්  නතුරක් දැරූ අය කු බවත් 

යහළිදරේ වී ස .           

දාරායවෝ යඉ යුෙයේ  ාවි  කරනු ලැබුයේ සිංයක්  

 ාෂ්ාවකි. දහඅට වන සි වස ය ක් යමම සිංයක්  

 ාෂ්ාව විසිංයක්තීකරණ  යකොට යනොතිබූ යහයින් එම 

යුෙයේ කරුණු දැනෙැනීයේ හැකි ාව යනොතිබුණි. 
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යමම  ාෂ්ාව අවසන් වරට  ාවි  වී සත්යත් ක්රි. ව. 

394 දී දමණ බව ් තිහාස  අදට දන්වයි. ක්රි. ව. 1799 

දී ් තිහාසඥයින් බහු ර කයඉ අසීමි  සතුට ට යහ තු 

ූ  ඓතිහාසික ශිලා යල්ඛන ක් යසො ා ෙන්නා ලදී. 

‘යරොයසටා ෙල’ (Rosetta Stone) නේ ූ  යමම ශිලා 

යල්ඛන  ක්රි. ූර. 196 ට අ ත් ූ වක් බව එම 

ය ොරතුරු හි දක්නට ස . යමම ශිලා යල්ඛනයේ 

සුවියශ ෂ්ත්ව  නේ එ   ාෂ්ා තුනකින් සකස් ූ වක් 

වීම . සාේප්රදායික ඊජිපතු සිංයක්   ාෂ්ාව, එම 

යුෙයේ ූරජාකයින් අ ර බහුල ව  ාවි  ූ   ාෂ්ා 

ශශලි ක් හා ග්රීක  ාෂ්ා යමම ශිලා යල්ඛන  සකස ්

කිරීයේ දී  ාවි  යකොට තිබුණි. ග්රීක  ාෂ්ායේ 

උදකාරය න් අයනකුත්  ාෂ්ා යදක 

විසිංයක්තීකරණ  කර ෙැනීයමන් පුරාණ ඊජිපතු 

ශිෂ්්ටාචාරයේ යමය ක් සැඟ වී තිබු ් ා වැදෙත් 

ය ොරතුරු රාශි ක් මනුෂ්ය වර්ෙ ායඉ දැනුේ 

සේ ාර ට එකතු කිරීයේ යදොරටු විවෘ  කර ෙැනීමට 

යමමගින් හැකි වී ස . ් තිහාසයේ ්  ා වැදෙත් කාල 

දත්ච්යේද ක් ූ  යමම යුෙයේ සිංසක්ෘති , සදහීේ, 

සමාජා ජීවි   වැනි වැදෙත් යෂ ත්ර න් රාශි ක් 

පිළිබඳ ප්රය ෝජානවත් ය ොරතුරු රාශි ක් යමමගින් 

දැන ෙැනීමට හැකි ාව ලැබී ස . එම යුෙයේ  ාවි  
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කරන ලද පුරාණ  ාෂ්ා විසිංයක්තීකරණ  කිරීයේ 

කටයුත්  ප්රිංශ ජාාතික ජීන් ෆර්න්සුවා චේයදොලිය ොන් 

(Jean Francoise Champollion) විසින් ්  ා සාර්ාක 

අන්දමින් ්ටු යකොට ස .  

යමම විසිංයක්තීකරණ  තුළින් අති වැදෙත් නමක් 

පිළිබඳ ය ොරතුරක් යහළිදරේ කර ෙැනීමට අවස්ාාව 

උදා වි . යමම යල්ඛනයේ ‘හමාන්’ පිළිබඳ ව සඳහන් 

වී තිබීම යහ තුයවන් සැයවොම දත් ූ යේ අදහාෙ  

යනොහැකි විසම් ජානක  ත්ත්ව කට  . වි නා නුවර 

යහොෆ් යකෞතුකා ොරයේ (Hof Museum in Vienna) 

 බා සති  වත් ශිලා යල්ඛන ක ද හමාන් පිළිබඳ ව 

සඳහන් යකොට තිබීම දක්නට තිබුණි. එම ශිලා 

යල්ඛන  අනුවත් ‘හමාන්’ මූසා ධර්ම දු  ාණන්යඉ 

යුෙයේ ඊජිපතු දාලක ා ූ  දාරායවෝ යඉ 

සමීද මය කු යලස සඳහන් වී තිබුණි. යමම 

ය ොරතුරු සි ල්ල මගින් යමය ක් ් තිහාසයේ අඳුරු 

යසවණැලි තු  සැඟ වී තිබු අති වැදෙත් ය ොරතුරු 

කිහිද ක්  යලොවට යහළිදරේ කර යදන්වීමට 

හැකි ාව ලැබී ස . යමම ය ොරතුරු අ ර ් ාම 

වැදෙත් ය ොරතුරු යකොටස වුයේ ‘හමාන්’ දාරායවෝ 

යඉ ෙයඩොල් යදෝරණු  ාරකරු බවට කටයුතු යකොට 

තිබීම . යමම විස් ර  අල් කුර්ආනයේ 



 

15 

ප්රාතිහාර්  ක් බවට දත් වීමට යහ තු සාධක ූ  කරුණු 

යකයරහි ද අවධාන  ය ොමු කරමු.  

වර්ෂ් 1450 කට දමණ යදර අරාබි යධිශයේ මක්කා 

නෙරයේ උදතින් ම අනාා ාව  උරුම කර යෙන 

යමයලොව එළි  දුටු  මුහේමධි නේ දරුවාට කිසිදු 

සේම  අධයාදන ක් ලබා ෙැනීයේ  ාෙය  

යනොලැබී තිබුණි. යේ යහ තුයවන් ම ඔහුට කිසිදු 

සාක්ෂ්ර ාවක් යනොතිබුණු අ ර දහතින් උපුටා 

දක්වා සති අල් කුර්ආන් වැකි  ද යේ බව සාක්ිය 

දරයි.  

“(නබිවර ) යම ට යදර නුඹ කිසිදු පුස් ක ක් 

හදාරන්යනකු ව යනොසිටියේ .  ව ද නුඹ 

එවැන්නක් නුඹයඉ දකුණතින් යනොලිේයේ . එයස  

ූ යේ නේ අස යයේ සිටින්නන්ට සැක කරන්නට 

්ඩ තිබුණි”. (අල් කුර්ආන් - 29   48) 

යමම උතුේ මිනිසායඉ 40 වන වියේ දී අති උතුේ 

අල්ලාහ් විසින් යලොව දවතින තුරු වලිංගු මනුෂ්ය 

වර්ෙ ා ව  හ මඟට ය ොමු කරවීම සඳහා ූ  අවසන් 

දිවයම  මාර්යෙෝදයධිශ   එතුමන් යව  දහ  

යකොට මහා කාරුණික යදවිඳුන්යඉ අවසන් ධර්ම 

දූ  ා යලස දත් කර ෙන්නා ලදී. යමයලස දහ  
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කරන ලද මාර්යෙෝදයධිශ  ‘අල් කුර්ආන්’ නමින් 

හැඳින්යවන අ ර එම යධිව පුස් කය න් දහ  

සඳහන් යකොටස ඔබයඉ අවධාන  පිණිස උපුටා 

දක්වන්නට කැමැත්ය මු.  

“ ‘ප්රධානිය නි, මා හැර අන් කිසිදු යදවිය කු නුඹලාට 

ස ැයි මම යනොදනිමි. එබැවින් හමාන්, මා හට කිත් 

මැටි පුු සස්ා මූසායඉ යදවිඳුන් මට බැලි  හැකි යස  

මා යවනුයවන් (පි ෙැට යදළින් යුත්) මන්දීර ක් 

 නේ.  ව ද සැබැවින්ම ඔහු අස යවාදීන්යෙන් 

යකයනකු  ැයි මම අනුමාන කරමි  ැ’යි ෆිර්අවුන් 

(දාරායවෝ) ප්රකාශ කය   ”. (අල් කුර්ආන් - 28   38)  

්හ  අල් කුර්ආන වැකිය න් දැහැදිලි වන්යන් මූසා 

ධර්ම දු  ාණන්යඉ යුෙයේ ඊජිපතුයේ රවම (දාරායවෝ) 

විසින්  මා  යදවිඳුන්  ැයි උදකල්දන  යකොට එම 

අදහස ජාන ා විසින් ද විශ්වාස ක  යුතු බව සි ා සිටි 

බව . යේ පිළිබඳ ව අල් කුර්ආනයේ අන් ර්ෙ  

 වත් ආශච්ර් මත් ඓතිහාසික ප්රාතිහාර්  ක් ෙැන 

යමම ලිපි  අවසානයේ උපුටා දක්වා සත්ය මු. 

යදෞරාණික ඊජිපතු සම්ාරක සමෙ සැඟ වී  න්නට ් ඩ 

තිබු වැදෙත් ස ය  ය ොරතුරක් යහළිදරේ කර 

ෙන්නට හැකි වුයේ ‘යරොයසටා ෙල’ (Rosetta Stone) 
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නේ ූ  ශිලා යල්ඛනයේ ය ොරතුරු 

විසිංයක්තීකරණය න් දසුව . යමම ය ොරතුරු මගින් 

යහළි ූ  කරුණු කිහිද ක සිංක්ියප  අදහස් දහතින් 

දක්වා සත්ය මු. 

 සාක්ෂ්ර ාවක් යනොතිබූ මුහේමධි තුමාණන් 

විසින් කිසිදු ්තිහාස යහෝ ආෙමික ග්රන්ා ක  

නිවැරදි අයුත්න්  සඳහන් යනොවී තිබු ඓතිහාසික 

ය ොරතුරක් යකයලස නේ ඔහුයඉ මනුෂ්ය 

බුධිධි  උදය ෝගී කර යෙන අල් කුර්ආන ට 

සතු ත් ක  හැක්යක් දැයි අද විසින් විමසා 

බැලි  යුතු යනොවන්යන් ද? වසර තුන් දහසකට 

වැඩි කාල කට යදර ූ  සිදුවීේ නු නයේ ් ා 

මවි  කර අයුත්න් යහළිදරේ කර ෙැනීයමන් දසු 

අද විසින් දැන ෙන්නා ලද ය ොරතුරු මිනිස ්

හැකි ාවන්ට දමණක් සීමා වී යකයලස නේ 

වර්ෂ් 1400 කට දමණ යදර දහ  කරන ලධියධි 

 ැයි දවසන  අල් කුර්ආන ට සතු ත් වි  

හැක්යක් දැයි අද විසින් සි ා බැලි  යුතු 

යනොවන්යන් ද? යමම කරුණු සි ල්ල අද යව  

ලබා යදන දැහැදිලි දණිවිඩ  නේ වර්ෂ් 1400 ක් 

දමණ දැරණි අල් කුර්ආනය හි යමම කරුණු 

් ා නිවැරදි අයුත්න් සඳහන් වී සත්නේ එ  
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ස ය  වශය න් ම සිදු වි  හැක්යක් මනුෂ්ය 

හැකි ාවන්ට දත්බාහිර ූ  අසමසම ශක්ති කින් 

බව අවිවාදය න් පිළි ෙ  යුතු කරුණක් බව 

යනොයේ ද?  යේ පිළිබඳ සැක ක් තිබි  හැක්යක් 

කාහට ද?  යමම ප්රාතිහාර් ජානක ය ොරතුරු 

නිසැකවම අදට හඬ නො දවසන්යන් මුහේමධි 

තුමාණන් අති උතුේ අල්ලාහ්යඉ ධර්ම 

දු  ාණන් බවත් අල් කුර්ආන  අල්ලාහ් විසින් 

දහ  කරන ලධිදක් බවත් යනොයේ ද?  

 මුහේමධි ධර්ම දු  ාණන් විසින් අල් කුර්ආන  

සකස් කර ෙන්නා ලධියධි බයිබලයේ ය ොරතුරු 

යචෞර යලස උපුටා ෙනිමින් කවා යදවිඳුන් විසින් 

එතුමාණන් යව  දහ  කරන ලද යධිව දණිවිඩ 

බව අස ය යලස දවසමින් බව වර්ෂ් ෙණනක් 

තිස්යස  අල් කුර්ආනයේ ස ය ාව පිළිබඳ 

අභිය ෝොත්මක යචෝදනාවක්  මතු යකොට 

තිබිණි. අල් කුර්ආනයේ ය ොරතුරු 

පුරාවිදයාත්මක යසො ා ෙැනීේ සමෙ සේපුර්ණ 

එකඟ ාවකින් යුක්  වීමත් එම ය ොරතුරම 

බයිබලයේ සඳහන් අයුරු සේපුර්ණය න්ම 

නු න යසො ා ෙැනීේ සමෙ දරස්දර ාවක් 

දැක්වීමත් මගින් යදන්නුේ කරන්යන් අල් 
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කුර්ආන  බයිබලය න් යසොරා ෙත් ය ොරතුරු 

ම  දදනේ වී යනොමැති බවත් එ  සර්වඥානී අති 

උතුේ අල්ලාහ් විසින් දහ  කරන ලධිදක් බව 

යනොයේ ද? අස ය  සදා නික යනොයේ  න්න 

යමමගින් සනාා වන දැහැදිලි කරුණකි.     

‘හමාන්’ පිළිබඳ ව අල් කුර්ආනයේ හා බයිබලයේ 

ය ොරතුරු නු න පුරාවිදයාත්මක යසො ා ෙැනීේ 

සමෙ සසඳා දර්යේෂ්ණාත්මක අයුත්න් සකස් කරන 

ලද වැදෙත් ය ොරතුරු රාශි ක් දහ  සඳහන් යවබ් 

සේබන්ධක  මගින් දැන ෙ  හැකි වනු ස .     

http://www.islamic-awareness.org/ Quran/ 

Contrad/External/haman.html     

‘හමාන්’, දාරායවෝ හා මූසා ධර්ම දු  ාණන්  න 

සැයවොම ්තිහාසයේ එකම යුෙ ක ජීවත් ූ  පිත්සකි. 

්හතින් යෙන හැර දැක්ූ යේ අල් කුර්ආන  කිසිදු 

සැක කින් ය ොරව ස ය  වශය න් ම දිවයම  

මුලාශ්රය න් දහ  ූ වක් බවට සති වැදෙත් 

ඓතිහාසික සාක්ිය කි. යමම ය ොරතුරු විමසා 

බැලීයේ දී මතු ූ  දාරායවෝ පිළිබඳ ව අල් කුර්ආනයේ 

සති  වත් වැදෙත් ඓතිහාසික ප්රාතිහාර් ක් පිළිබඳ 

http://www.islamic-awareness.org/%20Quran/%20Contrad/External/haman.html
http://www.islamic-awareness.org/%20Quran/%20Contrad/External/haman.html
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විමසුමක් යදර ලිපි කින් උපුටා දහතින් දක්වා 

සත්ය මු.         

දාරායවෝ - ෆිර්අේන් (Pharaoh)  

දැනට වර්ෂ් 3000 කට දමණ යදර ඊජිපතුයේ 

දාලක ා වු යදවන රැේයසස්යඉ  පුත් 

යමරයනප ායඉ මෘ  යධිහ  දැනට  ැන්දත් කර 

තියබන්යන් කයියරෝ නෙරයේ  තියබන ජාාතික 

යකෞතුකාොරයේ  . යමම රජා දරපුර එම යුෙයේ 

හඳුන්වනු ලැබුයේ දාරායවෝ - ෆිර්අේන් (Pharaoh) 

 නුයවනි. යමර්යනප ා ෆිර්අේන්යඉ ් තිහාස  අනුව 

ඔහු  මන් අධිදති යදවිඳුන් බව හඳුන්වා දි තිබු අ ර 

විශව් දරමාධිදතිඳුන්යඉ  වත් ධර්ම දු ය කු වු 

යමෝයසස්  තුමායඉ සමකාලිනය කුව ද සිටියේ . 

යමෝයසස ්තුමා සමෙ නි ර ෙැටුනු යමම ෆිර්අේන් 

යමෝයසස් තුමා හා එතුමායඉ අනුොමික න් ව මරා 

දමන්නට ු හුබැඳ ආ අවසා්ායේදී, යදවිඳුන් විසින් රතු 

මුහුද යදබෑ යකොට යමෝයසස් තුමා හා පිත්සට රතු 

මුහුදින් එය ර වන්නට ් ඩ සලසා දුන් අ ර ෆිර්අේන් 

හා ඔහුයඉ හමුදාව රතු මුහුදට අවතිර්ණ වු විෙස 

යදබෑවු ජාලකඳ එකට එකතු වීයමන් ඔහු හා ඔහුයඉ 

පිත්ස මි ගි  බව ආෙමික ්තිහාස  අදට උෙන්වයි. 
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යේ සේබන්ධ ව සති අල් කුර්ආන් වැකි න් අනුව 

අවුරුදු 3000කට දමණ යදර මි  ගි  ෆිර්අේන් යඉ 

මලකඳ විනාශ ට දත් වන්නට ්ඩ යනොදී මතු 

දරේදරාවට අවවාද ක් වනු පිණිස සුරක්ිය  කරන 

ලද බව යදවිඳුන් අදට දන්වා ස . දැනට අවුරුදු 

1400ට දමණ යදර දහ  කරනු ලැබු අල් කුර්ආන ට 

යමම කරුණු සතු ත් වීමට නේ යමම මෘ  යධිහ  

යසො ා යෙන ක පිළිබඳ ව දැනුමක් තිබූ උදවි  එම 

යුෙයේ ජීවත් ව සිටි  යුතු . යමවැනි  ත්ත්ව ක් 

අවුරුදු 1400 කට යදර යනොතිබුයේනේ එ  එයස  වි  

හැක්යක් අල් කුර්ආනයේ දණිවිඩ  දහ  කරනු 

ලැබුයේ සර්වඥ ාව කින් යුත් මුලාශ්ර කින් බව අදට 

අවිවාදය න් පිළිෙැනිමට සිදුයවනවා යනොයේද? යේ 

සේබන්ධ ව විකල්ද ම  ක් ් දිත්දත් කිරීමට අවකාශ 

තියබ් ද? යේ සේබන්ධ ව අල් කුර්ආන් වාකය  ද මු 

ව විමසා බලමු.  

“නුඹට දසුව එන අ ට ප්රාතිහාර්  ක් වනු පිණිස 

යමදින නුඹයඉ සිරුර අපි යෙොඩ දමා ආරක්ෂ්ා 

කරන්යනමු. නි   වශය න්ම මිනිසුන්යෙන් වැඩි 

යදයනක් අදයඉ ආ ාත් (වදන් - සිංඥා) ෙැන 

යනො කන්යනෝම  ැයි (අල්ලාහ් දැවසී )”.  (අල් 

කුර්ආන් - 10   92)  
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යමම වාකය  දහ  වු කාලයේ එ  යකො රේ 

සුවියශ ිය හා අසාමානය යද ක් යලස යදයනන්නට 

සති ද? ෆිර්අවුන්යඉ මෘ  යධිහ  විනාශ යනොවී සුරැමට 

සති බව යසො ා ෙන්නට වසර 1300 කට යදර අල් 

කුර්ආනයේ ් හ  වැකිය න් දහ  ක  දණිවිඩ  එම 

යුෙයේ ජාන ාට එක් රා අන්දමින් ප්රයහ ළිකාවක් වුවා 

වි  හැක. මහාචාර්  යලොරට් නේ විදයාඥ ා විසින් 

යමෝයසස් තුමායඉ  යුෙයේ ජීවත් වු ෆිර්අේන්යඉ මෘ  

යධිහ  යසො ා ෙත්යත් 1898 වසයර්දී . මහාචාර්  

යලොරට් විසින් යසො ා ෙත් ෆිර්අේන්යඉ සිරුර වසර 

3000 කට වැඩි කාල ක් තීබ්ස ් නුවර 

යනක්යරෝයදොලිස් යසොයහොන තු  සතිත්ල්ලක ඔ ා 

 ැන්දත් කර තිබිණ. 1907 වමලි මස 8 වැනි දින 

මහාචාර්  එලි ට් සම්ිත් නේ විදයාඥ ා යමම 

යසොයහොන  විවෘ  යකොට මෘ  යධිහ  විදයාත්මක 

දත්ක්ෂ්ණ න්ට ලක් කය   . ් න් අනතුරු ව “Royal 

Mummies” නමින් යමම විස ්ර අඩිංගු යදො ක් ද ඔහු 

ද  කය   . මහාචාර්  යලොරට් විසින් 1898 දී යසො ා 

ෙනු ලැබුයේ යමෝයසස් තුමායඉ යුෙයේ මිසරයේ 

රජාකේ ක  එයමන්ම  මන් ව අති උත් ත් ර 

යදවිඳුන් යලස හඳුන්වා යදමින් ද, යමෝයසස් තුමායඉ 

සි ු  ්ෙැන්වීේ ප්රතික්යෂ් ද කරමින් ද අවසානයේදී 
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යමෝයසස ් තුමා ව මරා දැමීයේ අදහසින් එතුමා 

ු හුබැඳ ගි  ෙමයන්දී ජාලයේ ගිලී මි ගි  

ෆිර්අේන්යඉ යධිහ  බවට යමම විදයාත්මක 

දත්ක්ෂ්ණ න්යෙන් සනාා කර ෙන්නා ලදී. 

කයියරෝ නෙර ට යෙන  න ලද යමම යධිහ  

සේබන්ධ ව 1975 වසයර්දී ප්රිංශ විදයාඥයින්යඉ 

සිංෙමයේ සාමාජිකය කු ූ  ද ජාා යන් ර මටර්ති ට 

දත් විදයාඥය කු ූ  ද මහාචාර්  යමොත්ස් බුයකයිල් 

විසින් නු න  ාක්ෂ්ණික ශිල්ද ක්රම උදය ෝගි කර 

ෙනිමින් වැඩි දුර දත්ක්ෂ්ණ දවත් වනු ලැබිණි. සි ු  

දර්යේෂ්ණ අවසානයේදි විසම් ට දත් ඔහු විසින් 

දහ  සඳහන් ප්රකාශ න  නිකුත් කරන ලදී. 

“නු න දත්  අ ර ශුධිධ වු ග්රන්ා පිළිබඳ ව සාධක 

යසො න පිත්ස ෆිර්අේන්යඉ සිරුර පිළිබඳ ව අල් 

කුර්ආන් වැකි දවසන අතිශයින් විසම් ජානක සාධක 

දැක ෙන්නට නේ කයියරෝ  නුවර ජාාතික 

යකෞතුකාොරයේ රාජාකි  මෘ යධිහ  බා සති 

කාමර ට  ා යුතුයි”. 

 ම රට බලා ගි  යමොත්ස ් බුයකයිල් විසින් අල් 

කුර්ආන  හා බයිබල  නු න විදයාත්මක 

සිධිධාන්  න් සමෙ සැසඳීමකට ය ොමු යකොට ‘The 
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Bible Quran and Modern Science’ නැමැති ග්රන්ා  

1978 දි ප්රකාශ ට දත් කය   . මධයස්ා විග්රහ ක 

ය යදන  ජාා යන් ර කිර්ති ට දත් ප්රවීණ 

විදයාඥය කු වු මහාචාර්  යමොත්ස් බුයකයිල්  ම 

ග්රන්ායේ දහ  සදහන්  අයුත්න් කරුණු දැහැදිලි 

කිරීමක ය දින. 

“අල් කුර්ආන  මුහේමධි තුමන්යඉ කෘති ක්  ැයි 

දවසන්නන්යඉ කල්පි   සාවදය එකක් බව ්හ  

සදහන් කරුණු (ඔහු විසින් අල් කුර්ආන  නු න 

විදයාත්මක සිධිධාන්  න් සමෙ සැසඳීයමන් යසො ා 

ෙත් කරුණු) වලින් යදයන්. අකුරු යනොදන්යනකු 

විසින් මුළු මහත් අරාබි සාහි යයේ  විශිෂ්ට් ම 

සාහි යධාත් ා වි  හැක්යක් යකයස  ද? නු න යුෙයේ 

අන් කිසිදු මිනියසකු යනොදැන සිටි විදයාත්මක 

ස ය න් අල්ද මාත්ර වරදකින් ය ොරව  ශ  වර්ෂ් 

දාහ ර කට යදර යහළිදරේ ක  හැක්යක් යකයස  ද?” 

(125 පිටුව) 

ෆිර්අේන්යඉ සිරුර මුළු මහත් මනුෂ්ය වර්ෙ ාට 

අවවාද ක් යලසින් ආරක්ෂ්ා කරන බව අල් කුර්ආන් 

හත්වන සි වයස  සඳහන් ක  ද යමම ය ොරතුරු 

සනාා වුයේ 19 වන සි වයස  එම සිරුර යසො ා 
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ෙැනීයමන් අනතුරුවයි. අල් කුර්ආන  විශව්යේ 

දරමාධිදති විසින් දහ  කරන ලද දණිවිඩ  බවට 

සහතික කරන්නට  වත් සාක්ිය අවශය දැයි ඔයබන් 

විමසන්නට කැමැත්ය මු. 

්දිත් ලිපි මගින් අල් කුර්ආනයේ ස ය ාව  හවුරු 

කරන  වත් මවි  කර සාක්ිය ඔබයඉ විචාර බුධිධියේ 

විමසුමට ්දිත්දත් කරන්නට කැමැත්ය මු.  

“සත්    නුඹයඉ දරමාධිදතියෙන්  . සැබැවින් ම 

නුඹ (ක පිළිබඳ ව) සැක කරන්නන් අතුත්න් අය කු 

යනොවූ ”. (අල් කුර්ආන් - 2 : 147) 

“අල් කුර්ආන  ඔවුන් (විශ්වාස යනොකරන්නන්) 

දත්ශීලන  යනොකරනුයේ මන්ද? එ  අල්ලාහ්යෙන් 

යනොවී යවන යකයනකුයෙන් ූ යේ නේ එහි නුඹලා 

යබොයහෝ දරස්දර න් (හා වැරදි) දකිනු ස ”. (අල් 

කුර්ආන් - 4 : 82) 

 
ඔයබ් අදහස් අදට දන්වන්න. 
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