
 

 

 

අල කුර්ආ සදාතනි 
ප්ාාබතාුආආ්  
[ සිංහ – Sinhala –    نهايل [

 

 

 

 
මංහම්මම් මම්ංූහ්්  

 
 

වමමර්මන ම: අලම ආහමමං සමහි 
 
 
 
 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 يلةالعجزة الالقرآن الكر�م 
 » نهايلةبيللغة ال« 

 
 
 
 
 
 

 �مد مهصور دحالن
 
 
 
 
 

 ميهر رمدين :مراجعة
 
 
 
 
 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

අල ්ක�ර්ආන - සදාතආික 
ප්ාත�හාරනනය 

අල් ක�ර්ආන නආන  දදවආ ්දසිආ ්ි ආන මන වර්නාා ආවිවැදද 
ි්  පආ්වි   දසා පහල කැආලද අවසආ් දදවමින 
ිාර ්ාප ද්් නනි. මආිසා මහිතලන ිත ති මදතන 
්ැම්කක පක නි දදආ න් සිා වවආ් වැ මආිසනආ් ්ආ ් තතැා 
්ආන ලවබූ  ්්් ඨ් මආි සක�ා  දදවආ් දසිආ් ආිවවැදද 
ිාර ්තප ද්් නආ් පහල  කාා මආිස් වර්නාව නහ ි්ා 
්ැාධආා යිි මත�හාසන ත�ල�ආ් අප ද ආා සතමනය. අල් 
ක�ර්ආන පහල කැආන ලවබන ෙ දවආා වර  1450 කා පිණ 
 පැ ි කාහ් ආ්ැ න් මවත්ව්, යසිි සමිත අධමාපආන  
 ආාලවබූ අආාත දර වක�  ලස  ි ලාව  ක�න  ාු නිහමිද ්
ත�ිාණආ් ්් හතල�ස් වආ ද න් සිා  ත�ිාණආ ්  ි ලාදආ ්
ස නි්ත් හවාත�ආ ් දන ද වාව් අවුර  දසි ත�ආක කාල 
පැාසන  ත�ලනි.  
 
“(ආබවැනා ණආ,ි)  ින (අලක්�ර්ආන) ා  පැ ආනඹ යසිි  
පසුත්කන  යනවා  ආාිවත. තවද ආනඹ ආනඹ ් ්දක�ණත�ආ ් න 
ල�නා (පරුදද් ) ඇත� අ නක�   ආාවආ ්ආන්.   ස ්ව ුන ්ආම 
 ිි අසතමවආත්නආි ් ( ින) ඔබ දසආි ් ිආනකලප්�ත 
කැ්ත ්ත ්නවන ිමස අලල්ාහ ්දසආි ්පහක ක ක ්ආවතවන ිසවක 
සතිආආ්ා  මඩ ත�බි”. (අල්-ක�ර්ආ් 29 වආ පවි ්දන 48 
වවආි වවයන) 
 
අවසආ් දදවමින ිාර ්තප ද්් ආන ිආන මන වර්නාා 
ලබාද�ි ප�ි ස නිහමිද් ත�ිාආආ්ව (අල්ලාහ් ්් සාින හා 
්්ීරවාදන  ත�ිා  ක ැහි ඇත�  ෙවා)  දදවආ ් දසිආ ්
 තතැා ් වආී ම  හ්ත� වආ්  ත�ිාණආ ්අවසආ ්ධරි  තනාආආ ්
බවා පත්දන. “ආබ” හා “ැසනල්” නආ අැාබ වවආනආ් ්ආ ්
අවධාැණන කැආන ලබආ් ආද් “ධරි  තනාආආ”් නආ අර්නනි. 
 ින අල් ක�ර්ආන ප�ල�බබ මතාිත්ි සස  �ප්ත 
හවබදආ්විය. 
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“ප්ාත�හාරන” නආන ක�ි ද නආ්ආ ප�ක�බබව ද දදධ 
 කතණනආ් ්ආ ් කරණණ දිසා බල නි.  දාහැණ ව් නආ්, 
 ්ෟත�ක ආීත�ි ත� ි්ිආ් ද්්හ කල  ආාහවය  දන , මආිස් 
හවයනාව හා ් ත�න අ්ිබවා සි වආආ් , තරකන  හත 
නතාර්න පදආම කැ ්ආ ද්්හ කල  ආාහවය  දන  ් දදන 
ප්ාත�හාරනනආ් ව් නආ ් හවබදආ්දන හවක. ප්ාත�හාරනනආ් 
මආිසා ්් මආ්්ින බලන අ්ිබවා නආ්ආ   හනිආ ් න අසි 
සි බලනක �නාකාවත්වන   ලස සවලැිා සි වආ් ආ්න. 
මආ්්ජාල හා අ ආක�ත් ිානාකාි ඇස්බවආ ්ම �නාවආ ්
ප්ාත�හාරනනආ්  ලස සවල කආ් ආ් ආවත.   හනිආ් සතමන 
ප්ාත�හාරනනආ් ද්්ව න් අ පත�  දදවආ් ්් �නාකාැකම බව 
ප�ක�්වආීිා අපා යසිි අපහසනතාවන  ත�තිා හවයනාව  
 ආාිවත් ත්න.  
 
අල් ක�ර්ආ න් ද්ාලති ප්ාත�හාරන වආ් ආ්  හි අආත්ර්ත 
ම්වආ්වම අආන්ිආන යි ිආ් නි් ිහත් ජආ සිාජන ි 
මතාි  කට කාලන  ත�ල නහ ි්ා පවවරතආන ව ්
්කාැනනි.  ම ප�ක�බබව නිස්ල�ම  ආාවආ  ලාව ප්සිද්ධ 
මත�හාසඥනිආ්  ද ද ආක� ්් ප්කා්ආ පහත�ආ්  පාුා ද වා 
ඇත් ත නි.       
  
ප්සිද්ධ මත�හාසඥ නක� වු  ඩවඩ ්ිබආ ්(Edward Gibbon)  
දසිආ්  ව්ම අායආ ්ල�නආ ලද “Decline and Fall of the 
Roman Empire” ( ැති අ ැාජම න් වවටි හා දආා්න) නආ 
්්ආ්්න ක�ර්ආන පහක දිා  පැ ත�බන අැාබ සිාජන 
ප�ක�බදව පවසආ  කාාස පහත�ආ ්  පාුා ද වආ්ආා 
කවිවත් ත නි. 
 
“යසි  මආිස් ල  ණනආ ්්ආ්  ආානන තවු  ිි මආස්ි 
ත�වසආනආ් හා අආකි�ත් සත්ව  ලතක න් සාිාජකනිආ් අත ර 
පවවත� න් මතාිත් අල්ප  වආස් කිය.  ි නන් න් ජවත් ව ු
මආිසා හා ත�වසආා අත ර යසි   වආස් කි  දවයන 
 ආාහවය ් කාැ නආ ්ජවත් වු  ිි මආිස් පැපැු සවබවදආ්ි 
මආිස්  වස්්ත් ත�වසආ ්ප�වස  පිණය”. 



 

5 

 
තවත් පසි්ද්ධ මත�හාසඥ නක� වු ස් කාටලආ්ත ජාත�ක 
 තතිස් කාලනිල් (Thomas Carlyle) දසිආ ්“Hero Worship 
And The Heroic In  History” ආමආ්  පාත  පකකල අතැ 
අල්ක�ර්ආන පහක ද ිආ ්පසන ු අආනව ජවත් වු ජආනා ්් 
ස්ව්ාවන ද්්හ කැආ  කාාස  ි  පා තආ ්  පාුා පහත�ආ් 
ද වා ඇත් ත නි. 
“මතා පහත් ම ල්ිච තත්ත්ව න් සිා නි් ිහත් මආස්ි 
වර්නාාි අආ්ධකාැ න් සිා ් ලතකනා  ආ ි්  ල� 
 ප හල� කක සහ  සස් දවආන ම ්ාැකාැනිආ ්බවා නිහමිද් 
දසිආ්  ම ජආනාව පත් කැවආ ලදද.  ලාව බහිවදුා සිා 
යසි වක� ්් අවධාආනා ල   ආාද කාආ්තාැ න් තවආ ්
තවආ්වල තාවකාල�කව ජවත්  වමආ ් සිට  ්ි   ඩැ ජආ 
සිාජන මතා  කට කාලන  ත�ක  ලාව සවි  ්් අවධාආන 
දදආා්ආආ්ා සිත් වු අතැ  ලාව  ්් ්්ඨ ජආ සිාජන  
 ලසත්  ්ෟැවන ලබආ්ආාද සන සනකම  රි කැ ්ත් ත්න”. 
 
අල් ක�ර්ආන දදධ  කතණනආ් ්ආ් ප�ව සා බවලා මද� ක�ිආ 
 කතණ නආ ්බවලවද  න සවබවදආ්ි අසි සි පා්ත�හාරනන  
බව අපා අව බතධ කැ ්වආීිා හවය වආන ඇත. ආ නිත් 
මහත�ආ්  ්ආහවැ දව ව ් මආිස් මත�හාස න් සි ව් අත� 
දවවවආ්ත සිාජ දප්ලවන ආවත�ආම පවවරතආන  හි 
 ්්් ්ඨති ප්ාත�හාරන  ලස අප� දයආ් ආ නි. අල් ක�ර්ආන 
අආ් යසිි ්්මක ්්ආ්තනක දයආ්ආා  ආාිවත� 
අ්ි නත්න  ිආන මන වර්නා මදදව න් තබආ් ආ්න.   
 
“ඔවආු ්(ද්ව්ාස  ආාකැආ ්ආත)  ිි අලක්�ර්ආන ්වඹනවආ ්
අධමානආන කක නනත�  ආා ෙද? ින අලල්ාහ ් හවැ  වආත ්
 ක ආක� ්ආ ් පහක ව ුපසුත්කන  ආම   ිහ ිඅආත්ර්ත න ්
(වවැදද හා) පැසප්ැනආද් ඔවආු ් දසආි ් දයආආ්ා ත�බනි ”. 
(අල්ක�ර්ආන 4 වආ පවි ්දන 82 වවආි වාකමන)   
 
 ිි අල් ක�ර්ආ වවයන අආනව  දදවආ ්ිආන මන වර්නා 
මදදව න් තබආආ්ාව් අ්ි නත්න ආම  හි අආ්තර්ත න්    
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වවරදද්   හත පැස්පැන  ද ආා ඇත්ආම සවබවදආ්ි අල් 
ක�ර්ආන  දදවආ් ්ආ් පහලවුව   ආාවආ බවනි.  ිි 
අ්ි නත්න වර  1450 පිණ කාලන  දවිතව ඇත. අල් 
ක�ර්ආ න්  ්ෟත�ක කරණණ පිණ  1000 කා වඩා සබහආ ්
 කාා ඇත. දදමාවා  ්තවැ වආ් ආ ් ්ෟත�ක කරණණ  හනිආ ්
ආනතආ දදමාත්ික සිද්ධාආත් පදආම කැ ්ආ අල් ක�ර්ආ න් 
වවය දිසා බලආ්ආා මදදවපත්ව ් සිනල්ලආ්  ිදත නආනත් 
ිදතනා පත්කැමආ් සආාත ව් සතමන  ආම අල් ක�ර්ආ න් 
වදආ ් ආනතආ දදමාත්ික සිද්ධාආ්තනආ ් අ්බිවා කරණණ 
පවහවදදල�  කාා ඇත� බවන.  ිි කරණණ වල�ආ් යහිපන  
දිසා බල නි. 
   
අල් ක�ර්ආන පහක කැආ ලද හත් වආ සිනව ස් මආිසා ්් 
ද්්වාසන වු න්  පා කාව අද්දැ ප�හිට ක�්ණණ   දක  බවව ්
කව  දක  ිත අහස ප�හිාා ඇත� අතැ  පා කාව සිතලා 
 ක  බවත්න.  ි නන් න් මආිසා ්් අදදමාත්ික ප�ල�් වආිම 
ප්ත�   ්ප  කාා ආිවවැදද ිතන  ස්්ාප�ත කැආආ්ාද අල් 
ක�ර්ආ න් පිදඩන කානනත�  කාා ඇත.  
 
“ඔහන ඔබ දයආ ක�් ණණ යසවි   ආාිවත�ව අහස ්ආරිිාණන 
ක කන්.   පා කාව ඔබ හා  ආාසව ලආන ප�ි ස ඔහන ත�ැසාැ 
 හල ්ස්් ාප�ත ක ලන්”. (අල්ක�ර්ආ ්31 වආ පවි ්දන -10 
වවආි වවයන) 
  
 ි නන් න් අදදමාත්ික ද්්වාසනආ ්ප්ත�   ්ප කැආ අතැ 
තවත් මතා ිෑතකද�  සානා ්ත් වවද්ත් දදමාත්ික 
සතමන  ද මහත වවය න් සබහආ ්  කාා ත�ති සනද ්් ා 
කාැණනය.  ආම මහිතලන ිත ප�හිාා ඇත� කව වල�ආ ්
 ක ැආ්ආාව් කාරන ක�ි  ද නආආ්  හි පවහවදදල� කැ ත�තින. 
 නා අදාක තවත් අල් ක�ර්ආ වවය යහිපන  ද පහත�ආ් 
 පුාා ද වා ඇත් ත නි. 
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“ඔබ හා  පා කාව කමපා  ආාවආ පවදද ද්ාල ක ද 
ප�හ ිාෙ ෙන” (අල් ක�ර්ආන 16 වආ පවි ්දන - 15 වආ 
වවයන) 
“අප  පා ලාව ඇත�වලල්   ලසද ක  ක�  ්න   ලසද 
( ආාක කමද?) (අල්ක�ර්ආ් 78 වආ පවි ්දන 6-7 වවආ ි
වවය)  
 
 ලාව  බා හත ද්්ව දදමාල වල ්�-දදමාව හදාැණ සිසනආ ්
්ාදතා කැආ  පක  පාත  වආ පිෘදන (Theම Earth) 
්්ආ්් න්    කරතිවැ නක�  වු ිහාවාරන ෆ්ෑආ ්  පස්් 
(FrankමPress) හිාප ුඇිවකාආන ජආා පත� ජම කාාර ්් දදමා 
 ප ද්්කනාව සිට අතැ ඇිවකාආන ජාත�ක දදමා ඇකඩම න් 
(National Science Academy of U.S.A.) ස්ාපත�  ලස අවුර  
12   කානනත� කක අ නය.  ිි පිෘවන ආම ්්ආ්් න් 435 
වආ ප�ාු ෙ  සදහආ ් වආ් ආ්  ද්ාල ක  වවට  වලා 
 පා කාව අ්මආ්තැනා  දදව නආ නිල් ඇත� බවන.  ිි නිල් 
මතා තදදආ්  පා කාව හා බවදද ඇත� අතැ  න ක�  ්න  
(Peg)  ලස කානනත� කැමආ්  පා කා වහි ස්්ානි්ාවනා 
 පකාව වආ බවනි. ාරබ  (Tarbuck) හා ලට ජආ්ස් 
(Lutgens) දසිආ් ල�නආ ලද ් භ දදමාව (Earth Science) ආවිවත� 
්්ආ්් න්ද 157 ප�ාු වහි  ිවවආිි අදහස  ිහා කව 
සමබආ්ධව සදහආ ් කාා ඇත. පිෘද තවට (Plate Tectonics) 
්� දදමාඥනිආ ්දසිආ ්පිෘදන සමබආ්ධව  සානා ්ත් මතා 
ආනතආි දවආනිනි.  ිි තවට ස්්ානි තත්ත්ව න් තබා 
්වආිිාත් ක   පකාවවආ බව දදමාඥනිආ් ්් ිතනනි. 
 
මආසිා ් ්ආරිිාණන 
දවආා  ලාව පධ්ාආ  ප ල් ෛවදම දදමාලනආ්හි ආාව ෙදන 
ප්්වාත්  පා න හදාැණ සිසනආ් කකල දදමාව හවදවවි 
සබහා  ප නත්ි කැ්ආ් ආ්  කවආඩා ෙ  ාා ැාආ් ාත ද්්ව 
දදමාල න් ි හාවාරන ැත් ි නවර (Keith Moore) දසිආ ්ල�නආ 
ලද “The Developing Human” නආ ් ්ආ්් නනි. ් ා ා අාකා 
පවවරතආන  කාා ඇත�  ිි ්්ආ්්න ඇිවකාආන දද්වත් 
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ිණඩලන  දසිආ ්   අ නක� දසිආ ්ල�නආ ලද  ්් ්්ඨති 
දදමාත්ික ්්ආ්්න  ලස  තතැා  ්ආ ඇත. කව ආඩ්නාආන 
ව�හ දදමාඥනිආ් ්් සස්ින ි්ිආ්  ිි  කත්් න්  දආන 
ලබආ සමිාආණන ත�ක�ණන වු J.C.B. Grant සමිාආන 1984 
දද  ත�ිාා ප්ධාආන කැආ ලද�.  ත�ි ා ්්    ප්කා්ආන  
“This is The Truth” නආ ්්ආ්් නආ්  ්ආ හවැ ද වආ්ආා 
කවිවත් ත නි.  ත�ිා ්්  ිි පක්ා්ආනආ් අඩස �්  ද්් ආනා 
අආ්තර ජාල න්  youtube.com  වබ අඩදන ි්ිආ ්ඔබා 
සවආ් දදිා ද හවයන.  හි සස �ප්ත දස්තැන   පහත�ආ ්
ද වා ඇත් ත නි. 
“අප දසිආ ් කකල දදමාව අආනව අල්-ක�ර්ආ න් හා 
ආබවැනා ්් වදආව්ල සබහආ් කරණණ ්වආ ිහාවාරන 
නිවර ්් ද්් ල් ණාත්ික අදහස් මදදවපත් කැආ  ලස  

මල්ලා සිට දා  ත�ිා පු ි නආනත් පු ිනා පත් දන. පසන්ින 
ද්ක ත�ආ ඇත�කත  දදමාඥනිආ ්දසිආ ්කකලන හා කකල න් 
වරධආ අව ආ ් සමබආ්ධ ව  සානා්ත්  කරණණ  ිතැම 
සදස්තැාත්ිකව  හා ආිැවදමතාවනයආ් නන තව ් තවර  14 
කා  පැ  නිහමිද් ත�ිා දසිආ්  හක�දැෙ කැ ඇත් ත් 
 ක ස්ද? යනා සිතා ඔහන අත�්නිආ් ිදතනා පත් දන. 1981 දද 
 සෟදද අැාබ න් දිාම ආ්ැ න් පවත්වආ ලද 7 වආ ෛවදම 
සමිආ්ත්ණ න්දද ිහාවාරන නිවර  ි ස් පවවසින. “ිආන න 
වරධආන සමබආධ් නආ ්අල්-ක�ර්ආ න් අඩස �් කරණණ ප�ක�බබ 
ව පවහවදදක� යිි  කැආ්ආා  අවස්්ාව  ලවති ්වආ 
අතා්නිආ් සත�ාා පත් වම.  ිි දස්තැ ි නහමිද් ත�ිාා ලවත 
ඇත් ත්  දදවආ් ්්ආ්ි බව ිා මතාිත්ි  හාබදආ ්
පවහවදදක�න.  ිනා ප්ධාආ  හ්ත�ව  ිි දවආනි ි ආන ම වර්නා 
ති පර න් ණ ි්ිආ් දවආ ්ආ් ආ ්  ත�ිාා ්තවර  
යහිපනකා පසනවනි.  ම අආනව නිහමිද් ත�ිා ආිසවකවි හා 
ආිනත ව් නආ්ි  දදවආ් ්් ධරි  ත න  බව මතා 
ිආා ස් ඔප්ප ුවආ් ආ්න”. 
 
මආිසා ්් ආරිිාණන ප�ල�බබව  ආම ඩමබන  හා ් ��ාණණව  
සස්් ල් ණන ව ිආ් හා්ආ්ආාව ු කකල න් වරධආන 
ප�ක�බබව අල්-ක�ර්ආන අවුර  1400 කා  පැ දදමාඥනිආ ්
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දසිආ ්ද්ක යහිපනකා පිණ   පැ  සානා්ත්තාව ්කරණණ 
මතා සදස්තැාත්ිකව හා පුරණ ආැිවදමතාවනයආ් නන තව 
මදදවපත් යිිා හවය ආම පක නි මආිසා ්් හා ස්ති්න ්් 
ආිරිාණන ප�ක�බබව අල්-ක�ර්ආ න් සබහආ් කැ ඇත� කරණණ 
සතමන බව අපා ප�ක�්ආ්ආා සි  වආවා  ආා ෙද? 
 
ෆරිඅෙආ ්(Pharaoh)  
දවආා වර  4000 කා පිණ  පැ ඊජප්ත� ෙ පාලකනා ව ු
 දවආ රම සස් ්්  පුත්  ිැ ආපත්ා ්් ිිත  ද්හන දවආා 
තවආ්පත් කැ ත� බආ් ආ් කනි ැත ආ්ැ න්  ත� බආ ජාත�ක 
 කෟත�කා්ාැ න්න.  ිි ැජ පැපුැ  ි නන් න් හවආ්වආන 
ලවබන ෙ ෆිරඅෙආ ් (Pharaoh) නආන වආි.  ිර ආප්තා 
ෆිරඅෙආ් ්් මත�හාසන අආනව ඔහන තිආ් අ පත�  දදවආ් බව 
හවආ්වා දද ත�බන අතැ ද්්ව පැිා පත�වආ් ්් තවත් 
ආබවැ නක�වු  ිත සස් ( ත�ිාා අල්ලාහ් ්් ්ාආ්ත�න 
අත් ෙවා) ත�ිා ්් සිකාල�ආ නක�ව සිට න්න.  ිත සස් ත�ිා 
සි් ආිතැ ්වාුආන  ිි ෆිරඅෙආ ්  ිත සස් ත�ි ා හා 
 ත�ිා ්් අආන්ාමකනආව් ිැා දිආ්ආා ලහනබවබ ් 
අවස්්ා ෙද�,  දදවආ් දසිආ් ැත� නිහනද  දබෑ කාා  ිත සස් 
ත�ිා හා ප�වසා ැත� නිහනදදආ්   තැ වආ්ආා මඩ සකසා  ආ ්
අතැ ෆිරඅෙආ් හා ඔහන ්් හ නිදාව ැත� නිහනදා අවත�රණ ව ු
ද්ස  දබෑව ු ජලකබ  කා  කත�ව ිආ් ඔහන හා ඔහන ්් 
ප�වස මන්ින බව ්්මක මත�හාසන අපා  ්ආව්නි.  ම 
සමබආ්ධව ඇත� අල්-ක�ර්ආ් වවයනආ ්අආනව අවරු  4000කා 
 පැ මන ්ින ෆිරඅෙආ්  ්් ිලකබ දආා්නා පත් වආ්ආා 
මඩ  ආාද� ිත� පැමපැාවා අවවාදන  වආන ප�ි ස සනැ  �ත 
කැආ ලද බව  දදවආ ් අපා දආව්ා ඇත. දවආා අවුර  
1400ා පිණ  පැ පහක කැආන ලවබන අල්-ක�ර්ආනා  ිි 
කරණණ ඇත�කත් විා ආම  ිි ිිත  ද්හන  සානා  ්ආ ු 
ප�ක�බබව දවආනි  ත�බ ූ දදන  ි නන් න් මවත් ව සිටන 
නනත�න.  ිවවආි තත්ත්වන  අවුර  1400 කා  පැ 
 ආාත�බන ආ්ආම  න   ස් දන හව    අල්-ක�ර්ආ න් 
පිදඩන පහක කැආන ලවබන ෙ සරවඥතාවනයආ් නනත් 
නිලා්්නයආ් බව අපා අදවාද නආ් ප�ක�්වආිිා සි  වආවා 
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 ආා ෙද?  ම සමබආ්ධව දකල්ප ිතන  මදදවපත් යිිා 
අවකා් ත� බද?  ම සමබආ්ධව අල්-ක�ර්ආ ්වාකමන පක නිව 
දිසා බල නි.  
 
“ආනඹා පසනව  ආ අනා පා්ත�හාරනන  වආන ප�ි ස  ිදදආ 
ආනඹ ් ් සරිැ අප�  ්ාඩ දිා ්ැ  ා කැආ ්ආින. ආනිත 
ව් නආ්ි  මආසිනආ ්්ආ ්වවඩ  ද ආ  අප ් ්්නාත ්(වදආ-්
සසඥා) ්වආ  ආාතකආ ්ආති නවනි” (අලල්ාහ ්වදාල  සක්.) 
(අල් ක�ර්ආ් -10 වආ පවි ්දන-92 වවආි වාකමනආ්)  
 
 ිි වාකමන පහක ව ුකාල න්  න  කාතැම සනද ්් � හා 
අසාිාආම  දන   ලස  ප ආආ්ා ඇත�ද? ෆිරඅවුආ් ්් ිිත 
 ද්හන දආා්  ආාව සනරැ ඇත� බව  සානා ්ආ්ආා වසැ 
1300 කා  පැ අල්-ක�ර්ආ න් මහත වවය නආ් පහක කක 
පිදඩන  ි නන් න් ජආනාා   තැා අආ්දමආ ්
ප් හක�කාව  වුවා දන හවක. ිහාවාරන  ලාැට ආම 
දදමාඥනා  ිත සස් ත�ිා ්්  නන් න් මවත් වු ෆිරඅෙආ් ්් 
ිිත  ද්හන  සානා ්ත් ත් 1898 වස රද�න. ිහාවාරන 
 ලාැට දසිආ ් සානා්ත් ෆිරඅෙආ් ්් සිරැ වසැ 4000කා 
්සආ්ආ කාලන  තාබස් ආනවැ  ආ  ැත පාල�ස්  සා හාආ 
ත�ක ඇත�වල්ලක ඔතා තවආ්පත් කැ ත�බණ. 1907 ජුල� ිාස 8 
වවආිදා දදආ ිහාවාරන  ල�නට ස්මත් ආම දද ්නාඥනා  ිි 
 සා හාආ  දවිත  කාා ිිත  ද්හන දද ්නාත්ික 
පව  ණනආ්ා ල  ක ක්න. මආ් අආත�රව “RoyalමMummies” 
ආමආ්  ිි දස්තැ අඩස �්  පාත ද ඔහන පක ක ල්න. 
ිහාවාරන  ලාැට දසිආ ් 1898 ද�  සානා ්ආන ලවබන ෙ 
 ිත සස් ත�ි ා ්් නන් න් මසැ න් ැජකම කක   ිආ්ි 
තිආ්ව  ත්තවතැ  දදවආ ් ලස හවආ්වා  දමආ්ද,  ිත සස් 
ත�ිා ්් සින් ම්වආ්වම පත්�   ්ප කැමආ ්ද අවසාආ න්දද 
 ිත සස් ත�ිාව ිැා දවම ම අදහසිආ ් ත�ිා ලහනබවබ ්ින 
්ි ආ්ද� ජල න් ්ිලා මන්ින ෆිරඅෙආ් ්්  ද්හන බවා  ිි 
දදමාත්ික පව  ණනආ් ්ආ් සආා් කැ ්ආ්ආා ලද�. 
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කනි ැත ආ්ැනා  ්ආනආ ලද  ිි  ද්හන සමබආධ්ව 1975 
වස රද� ප්ස් දදමාඥනිආ ්්් සස්ි න් සාිාජක නක� වදු 
ජාතමආ්තැ ැරත�නා පත් දදමාඥ නක� වදු ිහාවාරන 
 ිාවස් බන කනිල් දසිආ ් ආනතආ තා  ික ්ිල්ප �ි 
 ප නත්ි කැ ්ආිමආ් වවඩ ැ පව  ණ පවත්වආන ලවබි. 
සින් පර න් ණ අවසාආ න්දද ද්්ිනා පත් ඔහන දසිආ ්පහත 
සබහආ් ප්කා්නආන ආකි�ත් කැආ ලද�. 
 
“ආනතආ දතත් අතැ ්�දධ් ව ු්ආ්්්  ප�ක�බබව සාධක  සානආ 
ප�වස ෆරිඅෙආ ්් ් සරිැ ප�ක�බබව ක�ර්ආ ් වවය පවසආ 
අත�් නආි ් ද්්ි න ජආක සාධක දවක්ආආ්ා ආම කන ිැත  
ආනවැ ජාත�ක  කෟත�කා්ාැ න ්ැාජයන ිිත දහ් තබා ඇත� 
කාිැනා නා නනත�න”ි. 
 
ති ැා බලා ්ින  ිාවස් බන කනිල් දසිආ් ක�ර්ආ් හා 
බනිබලන ආනතආ දදමාත්ික සිද්ධාආ්තනආ ්සි් සවසබ�ිකා 
 නා නි කාා TheමBibleමQuranමandමModernමScience ආවිවත� 
්් ැආ්් න 1978 දද ප්කා්නා පත් ක ක්න. ිධමස්් ද්්හනක 
 න දආ  ජාතමආ්තැ යරත�නා පත් ප්වආ දදමාඥ නක� ව ු
ිහාවාරන  ිාවස් බන  ල් ති ්්ආ්් න් පහත සදහආ ් 
අනනවආ් කරණණ පවහවදදක� යිික  නදදආ. 
 
“අල-්ක�ර්ආන ිනහමිද ් ත�ි ආ ්් ් කිත�න  නවන ි
පවසආආ්ආ ්් ්කලප්�තන සාවදම  ක  බව මහත සදහආ ්
කරණණ (ඔහන දසආි ් අල-්ක�ර්ආන ආනතආ දදමාත්ි ක 
සදිධ්ාආත්නආ ්සි් සවසබ� ිආ ් සානා ්ත් කරණණ) වල�ආ ්
 ප ආ.් අක�ර  ආාදආ ්ආක� දසආි ් ින්  ිහත ් අැාබ 
සාහතිම න ් ද් ිඨ්ති සාහතිමධාවනා දන හව     ක සද්? 
ආනතආ නන්  න ්අආ ්යස ි මආ ිසක�  ආාදවආ සටි දදමාත්ි ක 
සතමනආ ්අලප් ිාත ්වැදයආ ් තාැව  ්ත වර  දාහතැ 
කා  පැ  හක�දැෙ කක හව     ක සද්?” (125 ප�ාවු) 
 
ෆිරඅෙආ් ්් සිරැ න්ි  ිහත් ිආන ම වර්නාා අවවාදන  
 ලසිආ් ්ැ  ා කැආ බව අල්-ක�ර්ආ් හත්වආ සිනව ස් 
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සබහආ් කකද  ිි  තාැත�ර සආා් වු න් 19 වආ සිනව ස් 
 ි සිරැ  සානා්වආී ිආ් අආත�රවනි. අල්-ක�ර්ආන 
ද්්ව න් පැිා පත� දසිආ ්පහක කැආ ලද පිදඩන බවා 
සහත�ක කැආ්ආා තවත් සා  � අව්ම දවනි ඔ බආ ්
දිසආ්ආා කවිවත් ත නි. 
  ිආ්ි අල්-ක�ර්ආ න් සතමතාවන තහවුර කැආ තවත් 
ිදතකැ සා  �න  ඔබ ්් දවාැ බනද්  න් දිසනි ා මදදවපත් 
කැආ්ආා කවිවත් ත නි. පක නිව අල්-ක�ර්ආ න් පහත සබහආ ්
වාකමනආ ් දසා අවධාආන  නා නි කැ නි. 
 
මැම ආ්ැන  
“මැම ආ්ැ න ් (මතා  සසව්)ු ක�් ණණ  ිආව් ු ්ද ් ජආනා 
සමබආධ්ව ආනඹ ් ්පැිා පත�  ක ස ්(දඩනවම) ක ක ්දවන ිඔබ 
අවධාආන  ආාක කහදි? ඔවආු ්  ිආ ් (් ත�වආත්නආි ්
 ලතක න ්යසිි ) ආ්ැනක ආරිිාණන කැආන ලවබන ෙ ආවත”. 
(අල්-ක�ර්ආන -89 වආපවි ්දන 6/8 වාකමනආ්) 
 
අල්-ක�ර්ආ න් සබහආ් ආ්ැ සිනල්ල   සානා  ්ආ ත�බන 
අතැ මැම ආ්ැන  සානා ්වආීි ප�ක�බබව ඇත�  තාැත�ර 
අත�්නිආ්ි ිදතකැන. 1978  දසවමබර කලාප නආ ්
ඇිවකා ෙ පකකැආන ලබආ  NationalමGeography සඟැා ෙ 
මතා සනද ්් � වාරතාව   පක කැ ත�බනි .  ආම 1973 දද 
දක�ණණ සිවනා ෙ පුැා දදමාත්ික කවආමී යි මද� වවල�වල�ආ් 
නාද ත�බන අවුර  4300   මපවැි   ලබ්ා ආ්ැන  සානා 
්ආ්ආා ලද බවන.  ිි ආ්ැ න් පුස්තකාලන ද ඔවුආ්ා 
 සානා ්වආීිා හවයදන.  ල්බා ආ්ැන වාිජ 
සමබආ්ධතාවනආ් පවත්වා  ්ආ ්ින ආ්ැනආ්හි ආම අඩස �් 
ිවට  ලකනආ්ද  ඔවුආ්ා  සානා ්වආීිා හවය දන.  ි 
ලවනිස්ත� ෙ සබහආ ්ආ්ැනආ් අතැ මැම ආ්ැනද සදහආ් ව 
ත�බනි. අවුර  1400  පැ පහක කැආන ලවබන  අල්-ක�ර්ආ න් 
වවයනක සදහආ ්  ිතැම මපවැණ ආ්ැනක ආාින 
සවබවදආ්ි සතමන ආ්ැනක ආාින  බව  සානා ්ආ්ආා 
හවය වු න් 1973 ද� ආම අල්-ක�ර්ආ න් ප්ාත�හාරන ජආක 
්ාවන  ිආ්ි  හි පැි සතම්ාවනද  ින සහත�ක 
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කැආ්ආ   ආාවආ් ආද්? තවත් ද්්ින ජආක සි වි  ආම 
මැම ආ්ැන ආි්්්ත ව් නආ්ි  සානා ්ආන ලවබන ෙ 1992 ද� 
දින. මහත අල්-ක�ර්ආ් වවයන සබහආ ් කැආ් ආ් මැම 
වවසිනආ් ක�් ණණ  ිආ්  ස්වු ද ් ත� සමපආ්ආ ජආ 
 කාටඨා්න  බවන. මැම ආ්ැ න් 2010 දද කැආ ලද කවණම 
වල�ආ් මතා  ස්ව ු ද ්ිැ ප්ි ාණන ද්ාල වුද ිආන ම 
 කාටඨා්නක ඇා සවයල�  සානා  ්ආආ්ා ලද�.  ිනිආ් 
පවහවදදක� වආ් ආ් අල්-ක�ර්ආ න් සතමතාවන දද ආආ් දදආ 
අ්ත් සාධකනආ් ්්  හක�දැෙවම සි්ි වඩ වඩාත් තහවරු 
 වමආ් පවත�ආ බව  ආා ෙද? මැම ආ්ැ න්  ිි සින් 
දස්තැ ඔබා අආ්තරජාල නආ් ලබා ්ත හවක. 
 
“(ආබවැනා ණආ)ි ආනඹ  ි ස ් දිසආන ( ිි පසුත්කන) 
අලල්ාහ් ්ආ ්පහක ද ත�බනද�  ින ආනඹලා පත්�   ප් කක 
 හාත ්( ි ස)් පස්දි ් න ්දරදධ් වආආ්ාා වඩා  රිාර්කිනා 
කව ැ දවන ිආනඹ අවධාැණන  කැ බවල වහදි? ඇත ්තආ්ි  
 ින සතමන නවන ි ඔවආුා් පවහවදදල� වආ  ත  අප ් ්
සාධකනආ ් ( ලතක න)්  බා හත ප ්ද්් නආහ් ි ද ඔවආු ්
ිාර් නආ ්ද මතාිත ්ම ිිආ ්අප� ඔවආුා්  පආව්ආ ්ආින. 
(ආබවැනා ණආ)ි ඇත ්තආ්ි  ආනඹ ් ් පැිා පත� සනිල්ල 
ආවි  ණන කැමආ ්සටිආ ්ආ ්නවන ිසෑහීි ා පත ් ආාව ුනද්?” 
අල්ක�ර්ආන 41 වආ පවි ්දන -51/53 වාකමනආ්) 
 
මහත  දදවආ් අපා දආ්වආ් ආ් අල්-ක�ර්ආ න් සතම්ාවන 
තහවුර කැආ සාධකනආ් මහිතලන ිත�ආ් හා මආිසා ත�ක�ආ ්
ආිැආ්තැ නආ ්  හක�දැෙ කැමආ් සිටආා බවන. අද අප  
සවබවදආ්ි  අත්දයමආ ්සිටආ් ආ්  ිි සතමතාවන තහවුර 
කැආ සාධකනආ් ්්  හක�දැෙව  ආා ෙද?.  
 
මහතිල න ්හවඩන  
මහිතල න් හවඩන ක�ිආ ්කාැ න්  ක ද නආආ් 
දදමාඥනිආ ් ආි්්්තව සආා් කැ ්ආ් ආ ් මත�හාස න් 
්තවර  පහකා අඩන කාලන  ඇත�කතන. අල් ක�ර්ආන 
හව ැආ්ආා යසිි ්්මක  හත ්්මක  ආාවආ ්්ආ්්න  
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 හත දහි  මදදවපත් කක අ නක� මතාිත් දදමාආනක�ල 
්කාැනා මහිතල න් හවඩන ද්්හ  කාා  ආාිවත. දදධ 
වවයනආ් ි්ිආ් ආි්්්ත ව් නආ් ි පිෘදන පවතල�  ක  
 ආාවආ බව  පවහවදදල� වආ ් කාැනා කරණණ මදදවපත්  කාා 
මආ් පසනව    වවයනයආ ්  හි ආි්්්ත හවඩන ද්්හ  කාා 
ඇත. දආි් ්වන දදආ න්  පිෘදන ක�ි  බවා  පත්වආ් ආද් 
නආ්ආ පහත වවය නආ් පවහවදදක�  කාා ඇත.  
 
“ පා කාව සිතලා තතත්ව්නා පත ් කක කලහ්“ි  (අල් 
ක�ර්ආන 84 වආ පවි ්දන 3 වවආි වවයන)  
 
 පා ලාව දවආා සිතලා තත්ත්ව න් ත� බ ආම දආි්්වන 
දදආ න්දද ආවවත  ි තත්ත්වනා පත් යව ම අව්මතාවනආ ්
පවආ   ආාආ්ි.  ිි වවය නආ් මතා පවහවදදල�ව ද වා ඇත් ත් 
දවආා පිෘදන පවතල�  ක   ආාවආ බවන. 
 
“ඔහන (අලල්ාහ)් අහසද්  පා කාවද සතම ප්ි ාණ නආ ්
ආරිිාණන ක කන්. ඔහන දවාල ර නහ ිඇත�්  කැආ ්ආන්. රන 
දවා ලහ ිඇත�්  කැආ ්ආන්”. (අල් ක�ර්ආ් 39 පවි ්දන -
5වආ වවය නආ්  කාාස ) 
 
දවාල ර නහිද රන දවා ලහිද ඇත�් කැආ් ආ්න. නආ්ආ 
ප�නව ැආ ්ප�නවැ  සමආ ්සි වආ �නාවල�නය. පවතල� සිතලා 
 පා කාවක  න   ස් සි දන  ආාහවක.  ිනිආනත් අපා 
පවහවදදක� කැ දද ඇත් ත්  පා කාව සිතලා  ක   ආාවආ 
බවන.  ම සිනල්ලාි වඩා වවද්ත් මතා ආි්්්ත හා 
දදමාආනක�ල  ලස   පාල ෙ හවඩන පවහවදදක� කැආ වවයන 
 දස අප ්් අවධාආන  නා නි  කැ නි. 
 
“මආප්සන ඔහන (අලල්ාහ)් ්�මන වමාපත් ක කන්.” (අල් ක�ර්ආ් 
79 වආ පවි ්දන-30 වවආි වාකමන) 
 
වමාප්ත ක ක්න නආ වවආන සදහා  ප නත්ි  කාා ඇත� 
්ැාබ වවආන වආ් ආ ් “දහාහා” න. ිහාවාරන  ිාහිඩ 
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 ිාහර අල� ති “The Quran and the Orientalists” නආ 
්්ආ්් න් ද්්හන  කැමආ් දහාහා නආ වවආනා වමාපත් 
ක ක්න, දද් හවව න්න, පවත� ැෙ ෙන, නආාදද අර් ඇත� අතැ 
 හි වඩාත්ි ආිවවැදද අර්න වආ් ආ් බත්තැනක හවඩන 
නආ්ආන.  ිි වවආ න් ආාි පදන වු දහිනාහ් නආ් ආහි 
අර්න බත්තැන  ෙ.  ිහි වඩාත් සනද ් ්� තාවන ආම 
දහිනාහ් නආආ්  නාදආ් ආ් පවස්බැා ්් බත්තැනා වින. 
පිෘදන යයක� බත්තැනක හවඩනයආ්  ආාිවත. දදමාආනක�ල 
්� ්තල�න හවඩන වආ් ආ් ආිැ  න ප් ද්්  නආ් ටක   ආැා 
 ්ාස්  ත්තැ හා ද  �ණ  වවනආ්හි පවතල� ස්ව්ාවන  
ත�බිනි. පවස්බැා ්් බත්තැ න් ආි්්්ත ස්ව්ාවන  ම 
්කාැ න්  කය.  ිනිආ ් පවහවදදක� වආ් ආ් ආනතආ දදමාව 
මහිතල න් හවඩන ආිවවැදදව  සානා ්ආ්ආා ්ත වර    
්ණකා  පැි  හි ආිරිාති දසිආ් මතා ආිවවැදද ් කාැ නආ ්
අපා  හි දආව්ා ත�බි  ආා ෙද?   ස් ආම අල්ක�ර්ආ න් 
අඩස �් අ ආක�ත් සතමනආ් අප�  ක ස් ආම ප්ත�   ්ප 
කැආ් ආ නිද?   
 
්වඹනර සනන ර අආධ්කාැන  

සා්ැන ප�ක�බදව අල් ක�ර්ආන පවසආ කරණණ  ක ැහිද 
අප ්් අවධාආන  නා නි කැ නි. නිහන  පත් ල් මාර 200   
පිණ ්වඹනැා ්ින දා අආධ්කාැන ්ැම් ද මාර 1000   
්ින දා සමපුරණ නආ්ි අවැ පවත�ආ තත්ත්වන  දවයන 
හවක.  ම බව Elder සහ මමPernetta දසිආ් ල�නආ ලද “Oceans”ම 
ආම ්්ආ්් න් 27 වආ ප�ා ුෙ සදහආ්  ෙ. මආිසාා යම ම 
 පකැණනආ්හි ් ධාැන  ආාිවත�ව මාර 40 කා වඩා යමදදන 
 ආාහවයන. දදමාඥනිආ ් මතා ිෑතකදද සබිවවආ් හා 
අ තා  ණ  පකැණනආහි් ්ධාැ නආ් ්වඹනර සා්ැ න් 
 ිි අආ්ධකාැන  සානා්ත් අතැ  නා අිතැව ්වඹනර 
සනන ර අ්මආ්තැ ජල ැක ඇත� බවද  සානා ්ආ්ආා ලදද. 
 මවා සිනල්ල ආනතආ දදමාත්ික  සානා ්වආිමන.  ම 
සමබආ්ධව අල් ක�ර්ආන පවසආ කරණණ  ක ැහි අප ්් 
අවධාආන  නා නි කැ නි. 
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“(පත්�   ප් කැආආ්ආ ්් ් තතත්ව්න) ්වඹනර ිනහන ද ්
අආධ්කාැන බවන.  න ැ කආ ්වවස ිඇත. ු  ි ත ැකය. ු  ි ත 
වලාක�් න.  ක   ිත  ක  වආ ස ්අආධ්කාැනන. න ි  
ඔහන ් ් හසත්න දද  කැආ ්ආද් ඔහන  න  ආාදයආ ්ආන්. 
අලල්ාහ ්න ික�ා ්  ලතකන  ආා දආ ්ආද් ඔහනා ්  ලතකන   
 ආාිවත”. (අල්ක�ර්ආ ්20 වආ පවි ්දන -40 වවආි වාකමන) 
 
ආනතආ දදමාව පව  ණන ආිව  ආන හා ආි්ිආන නආ �ි 
 ෙදනආ ්  ප නත්ි කැ ්ආ දදමාත්ික සිද්ධාආත්න  
ස්්ාප�ත කැ්ආ්ආා අතැ  ආි්්්ත ව් නආ් ඔපප්ු කැ 
 ආා්ආ්ආා නි  සතමන  ලස ප�ල�්වආිි පත්�   ්ප කැනි. 
අල් ක�ර්ආන ද  ිි දදමාත්ික ්කල්පන අආනවි 
සිතආ්ආා මආිසාව දදව්ආව්නි. පහත�ආ් ද වා ඇත� ක�ර්ආ ්
වවය නආ් මආිසා සතමන නවනි පවසආ්ආාව ු කරණණ 
ප�ක�්වආිිා සා  � මදදවපත් කැආ  ලස අ්ි නත් කැනි. 
 
“යත�ණණවආ ්  හත නන දෙවආ ්  හත හවැ (අආ)් යස ිවක�ත ්
සව්ර්නා ඇත�්   ආාවආ බව ඔවහුන පවසත�.  ින ඔවආු ්් ්
පදආම දැහති ද්ව්ාසන  (මස සතම  ආාවආ ්ආන්) ආනඹලා 
සතමවාද�හන ආම ආනඹලා ් ් සා  �ආ ්  ්ආ  ව ු නවන ි
(ආබවැනා ණආ)ි පවසව”්. (අල්ක�ර්ආ් 2 වආ පවි ්දන 111 
වආ වවයන.) 
 
  හනිආ් මස්ලාින මආිසා ්් දවාැ බනද් නා  ්තවැ වආ 
පවදද ප�ල�්ත හවය සා  �ආ ්පදආම කැ ්ආ ඔප්ප ුකක හවය 
හා ඔපප්ු කැආන ලවබන සතමනආ් බවා ් ්මක ද්ව්ාසන ත�බන 
නනත� නවනි  පවසනි. 
 
“කෙරආ ්අලල්ාහ ්සි් අආ ් දද නක� අනවද�ද ඔහන  වත 
 නා අව්ම සා  � යසවි   ආාිවත”. (අල්ක�ර්ආ ්23 වආ  
පවි ්දන - 117 වවආි වාකමන)  
 
අආ්ධ ් ත�න ප්ත�   ්ප කැආ  ලස ිආන ම වර්නාා අල් 
ක�ර්ආන  ප දස්  දනි. අප දහම  තාැා  ්ආ ඇත් ත් 
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තිආ්  පආ ් පවුල අආනව බව  ආාැහසය.  දිෙප�නආ් ්් 
දහි යසි  දිසනියආ්  තාැව පැි සතමන  ලස ප�ක� ්ආ  
කානනත� යවි අල් ක�ර්ආන ප්ත�   ්ප කැනි. 
 
“අලල්ාහ ් පහක කක දෑ(අල ්ක�ර්ආන)  වතද ැසනලව්ැනා 
 වතද පවම ණආන නවන ි ඔවආුා යනආන ලවබනව හාත ් අප ් ්
ප�නවරආ ්ක�ි    ක ැහ ි(අආන් ිආන කැමආ)් සටි න ්දවන ි
අප දව  කිනද,  නි (අආන් ිආන යිි) අපා ප්ි ාණවත ්
ව ආ ්ආ ් නවන ි යනආ ්ආතන. ඔවආු ්් ් ප�නවරආ ් යසවි  
 ආාදවආනවතව්ද සිජ ු ිාර් නහ ි  ආාද සටිනදද ද (ඔවආු ්
තිආ ්් ්ප�නවරආ ්අආන් ිආන කැආ ්ආ)්” (අල් ක�ර්ආ් 5 
වආ පවි ්දන 104 වවආ ිවවයන).  
 
මහත දදමාත්ික සාධක  ්ආහවැ දව ව් න් ආනතආ දදමාව 
මතා ිෑතකදද  සානා්ත් කරණණ අල්ක�ර්ආනා අවුර  1400 
කා  පැ ඇත�කත් ද ත� බ ආම ආි් ්්ත ව් නආ්ි 
අල්ක�ර්ආන ිආන ම බනද ් න් ආිරිාණන  දන  ආාහවය 
බවාත්  හි ිූලා්්න සහත�ක ව් නආ්ි සරවඥාණ  ක  
දන නනත� බවාත් සආා් යවිාන. අල් ක�ර්ආ න් සබහආ ් 
දදමාවා  ්තවැ  ්ෟත�ක කරණණ සිනනා සිනන ි ආනතආ 
දදමාත්ික සිද්ධාආ්තනආ්ා  අආනක�ලව හා  සතමන බව ඔපප් ු
වආ් ආ් ආම දදමාවා  ්තවැ ආවත� පාැ  ්ෟත�ක කරණණද 
( දදවආ්, ිැිආ් ිත� ජදතන, දආි් ්වන දදආන, ආිැන, 
ස්වර්න වවආ)ි සතමනආ් බවා අපා ප�ල�් ආආ්ා සිදධ්  වආවා 
 ආා ෙද? 
 
ිැිආ ්ිත� මදතන  
මස්ලාමන ිැිආ් ිත� මදතන ප�ල�බබ සසකල්පන මආිසා ්් 
දවාැ බනද් නා  කඟ දන හවය  ිආ්ි ආනතආ දදමාත්ික 
සාධක පදආම කැ ්ආ කැආ්ආාවු මදදවපත් යවිය. ආිවවැදද 
ද්්වාසන  ිආ්ි සදාවාැ සමපආ්ආ ජදතනකාද මස්ලාමන 
ිැිආද් ිත� ජදතන ප�ක�බබව වු සසකල්පන දදව්වආ්දි  
කැනි. පක නිව ිැිආ් පසන ජදතනත් සහත�ක ව් නආ් ි 
ඇත� බවත්  හිදද මහිතලන ිත කකාව් �නාවආ්ා දපාක 
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දබදආා් සි වආ් ආ් තිාාින නආ අදහස අල් ක�ර්ආන 
අවුර  1400කා  පැ මදදවපත් කැ ඇත�  ්කාැන දිසා 
බල නි. 
 
“(මන  ්ාස ්දදැාපත ්ද පස ්බවා පත ්වණුණ පසන) ඔහන ් ්ඇා 
සවයලල්  අප�   රස ් ( කාා ඔහනව පආුරආරිිාණන) 
 ආාකැආ ්ආින නවන ිමආසිා සතිආ ්ආහදි?  ආා  සන්, ඔහන ් ්
ඇඟලි� ත�ඩ පවා ( පැත�බන ්කාැ නආ්ි ) තවබිා තැම අප� 
බලසමපආආ් වආ ්ආින”. (අල්ක�ර්ආ් 75 පවි ්දන 2-4 
ව්ආ්ත�) 
 
මආිසා ්් සිත් ත�ක ආල�නආ ආැිආ්තැ සවකන   ආම තිා 
මන ්ාස් දදැාපත් ද පස් බවා පත්වුවානිආ් පසනව  ක ස් ආම 
තිාව ආවවතත් පුආරආිරිාණන කැආ් ආ්ද නආ ප්්්ආන ිත� 
කැමආ්  මආිසාා  ප්ත�   ්ප කක  ආාහවය ්කාැ න් 
දදමාත්ික සා  �න  සහිතව අල්ක�ර්ආන ප�ක�ත�ර සපනනි. 
මආිසා ්් ඇඟිල� ත�ඩ  ය ආකා  වආස් බව  ආම    
අ නක� ්් ඇඟිල� ත�ඩ තවත් අ නක� ්් ඇඟිල� ත�ඩා සිාආ 
 ආාවආ බව පක නිවැා  සානා ්ආන ලවබන ෙ 1880දද �තාආම 
ජාත�ක ප්වආ්සිස්  ්තල්ඩ දසිආි. ඇඟිල� ත� ඩහි ඇත�  ිි 
සනද ්් ත්වන  ක ස් ආම  අවුර  1400 කා  පැ පහක ව ු
අල් ක�ර්ආන අපා දආව්ආ් ආ්ද නආ්ආ සිතා බවල�න නනත� 
 ආාවආ් ආ්ද? අපා  පත�ආ්ි ලව බආ හවවආනම පත ඇඟිල� 
ත�ඩනි.  න තිාි බව සආා් කැආ  වආස් කක  ආාහවය 
ප්බලි සා  �නනි.  ිි ප ්ැාත�හාරන ජආක සත් නන සි් 
 දදවආ ්ිැිආ ්ිත� ජදතන ප�ක�බබව අපා දආ්වආ් ආ් ආම 
 ි ජදතන ප ්ැත�   ්ප කැආ්ආා අපා හවයනාව  ත� බද? 
අආිත් අත�ආ ්පආුරආරිිාණන කැආන ලබආ් ආ ් මන්ින මආසිාි  
බව සහත�ක කැආ පිදඩන   ිි ක�ර්ආ් වවයන ත�ක  
්වබද ත� බආවා  ආා ෙද?   ස් ආම මහිතලන ි තව ුතිා ්් 
ජදතන සමබආධ්ව  කතැම  ැා ප ්ේම දන නනත�ද නආ්ආ 
්වආ අවවාදාත්ික පිදඩන   ිි අල් ක�ර්ආ් වවය නහි 
අඩස �් ද ත� බද නආආ් ්වආ අප අආවිාර නආ්ි සිතා බවල�න 
නනත�  ආාවආ් ආද්? 
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අපාන ප�හිාා ඇත� ස්්ාආන ්වආ ආි්්්තව   ආායනආ අල් 
ක�ර්ආන  න පාැ  ්ෟත�ක වවුත් මආිසාා අපහසනතාවනයආ ්
 තාැව ද්්වාස කක හවය අනනවආ ් දදමාත්ික සාධකනආ ්
අපාන ප�ක�බබව සබහආ් වවයනආ් හි අඩස �්  කාා ඇත. 
 
“කෙරආ ් අප ් ් සසඥාවආ ් (අලක්�ර්ආ න ් ම්වආද්ම) 
පත්�   ප්  කැආ ්ආද් ඇත ්තආ්ි  (දආි් ව්න දදආ නද්ද) අප� 
ඔවආුව් ආැි න ් ්ආිආ්ා නවආ ්ආින. ඔවආු ්් ්  සි ( ි 
්ආි ්ආආ)් දවද දආා් ද නආ සෑි දාි ප�ල�සස් ිම  ෙදආාව 
(ආැිආත්ැ නආ)් දවආීි  සදහා ු  වආනවා අ්ත ්සි  බාැ 
කැමආ ් සටිආ ්ආින. අලල්ාහ ් අත� බල සමපආආ්න. 
පඥ්ාවආත්න.” (4:56) 
 
මහත අල් ක�ර්ආ් වවයන දආ්වආ් ආ ්ප�ක�ස්සි ම  ෙදආාව 
දව ආආ් ආ් ස ිආ ්බවන. මතා ආනතආ ්වැ ව�හ දදමාත්ික 
(ANATOMY)  සානා ්වආිි  ආම ස ිහි  ෙදආා 
්්ාහකනආ්  (Pain Receptors) ඇත� බවත් සි සහ නිල�ආ්ි 
දආා් ද ්ිනානිආ් පසන  ෙදආාව  ආාදව ආආ බවත්න.  ලතක 
ප්සිද්ධ ව�හ දදමාඥ නක� වු තානිලආ්ත න් ්නෑසිානි ද්ව් 
දදමාල න් ිහාවාරන ත්තත්  තජසආ්ා (Prof. Tagatat 
Tejesen)  ිි ක�ර්ආ් වවයන නිස්ල�ම දදමාඥනිආ් දසිආ ්
 පආ්වු අවස්්ා ෙදද අල් ක�ර්ආන අවුර  1400   පවැි 
නවනි දවආ්ත් දා ිදත නආනත් ිදතනා පත්දන. මතා ආනතආ 
දදමාත්ික  සානා ් වආිි   ක ස් ආම අවුර  1400කා  පැ 
අල් ක�ර්ආනා ඇත�්  දන හවය වආ් ආ් දවනි දිසන ෙන. 
ක�ර්ආ න්  ඓත�හාසික කරණණ පවහවදදක� යව ිආ ්පසන  හි 
මස්ි්සි ප�ාපත  ලබා්ත්  ිි ිහාවාරන වැනා අවරුදද්  
නි්ල් ල් අල්ක�ර්ආන හදාැා  සෟදද අැාබ න් වනාද්  ආනවැ 

පවත්වආන ලවබන අාවවආි ෛවදම  සමිආ්ත්ණ න්දද පසි්ද්  න්ි 
මස්ලාින වවකබ ්ත් ත්න.  පත�ආ්  බෟදධ් නක� ව ු  ඔහන 
මස්ලාින වවකද ්ආිමආ්  ප්කා් ක ක් පාැ  ්ෟත�ක සාධක 
 ිවආ් ආනතආ දදමාත්ික සතමනආ් සි් මආිසා ්් 
අවධාආනා  මදදවපත් යව ිආ්  න ද්්වාස යවිා හා 
ප�ල�්වආිිා  මආිසාා පහසනව  ඇත� වආ බවනි.  ත�ි ා  ිි 
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සමිආ්ත්ණ න්දද කක ක්ාව අදත් YouTube.com  වබ 
අඩද නආ් ඔබා දවක අසා ්ආ්ආා හවයනාව ත� බ. අප 
 ි ත  සාකිචා ක ක් මආිසාා පිණ  වු සනද ්්  ව ු
දවාැ බනද් න  ප නත්ි කැ ්ආ මආසිා ්් මහිතලන ිත  
ඇත� මදත අැ නිණ ප�ක�බබව කරණණ තරකනා ආනතආ දදමාවා 
බනද් නා හා දවාැනා ප�ක�් ත හවය අනනවආ් ඔබා මදදවපත් 
යවින. මආිසා ්්  ි ලාව අැ නිණණ ආසිිනාකාැව මා ුයි ිආ ්
ිැිආ ්ිත� ජදතන ජනලබා ්ත හවය ිාර්න ප�ල�බදව 
සාකිචා ක ක නි. 
 
මහත�ආ් මදදවපත් කැණ ලද සිනල සාධක  ක ැහි අවධාආන 
 නා නි කැණ ඕආෑි  ක ආක�ා අල් ක�ර ්ආ න් ඇත� 
ප්ාත�හාරනනආ් අව බතධ කැ ්වආීිා හවය ෙ නවනි ද්්වාස 
කැආ් ආ නි.  ිි අද්දතාන පුස්තකන සවබවදආ්ි  දදවආ ්
මආිසා ්්  ි ලාව හා ිත� ලාව ජන්්හණන   දසා පහක 
කැණ ලද්ද  බව ඔප්පවුආආ්  බව ආිසවක  ලස ප�ක�්වආීිා 
 ිි මතාි  කට මදදවපත් යිි  පකාි වආන ඇතවනි 
ද්්වාස කැආ් ආ නි.  

 


