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ෙපරවදන 

් ්ස්හාි්ට,් එහ් අතසඉ් ්බතර්ා් මංිි්් (සලහලහාල්
අආහිහ්සලහි)් කිා්ඉට්සං් එකිාට් ආංිුරි්කර්්හු්
ශ්ර්ධධ්අල්කුර්්ට්එආරහත් ුු්්ආහස් ආිේ්්ක ආි්
තිානාර්්රරි්ආන්සට්අු්ු තා්්යටි්සගය්ආය්්්්්ළත්අන්
ුඉ්ා්කේක.්ආිත  ් ආිෙකඉට් ස්ථර්පිකේ්ස්හාි්්
සන්ා්පආළ්්අ්ර්එහ්ිපපහ් ්තහආ්ඉ්ස ි්රටකි් සස්්
අරිාන්් හෘ් කාඉ්ාතඉ් සං් ප මඉ්  හාහ් ප ස ් ්ස්හාි්
ුංිට්ප වි්්ආ්ඉ්්්්ත ද්ත්්ළත්අප්ුකම.්එත  ්නංුා් ි්
අරාබ,්්ි�ස්ආංෝ්ආත්ෘ්්ාභා්තහ්ු ්ට්පආළ්්අ්ර්සිංහ්
ළසඉ්ආි්ට්අුාළ්ආන ෘනෘ්අතහි් ිා්් ්ආ් ි ප්ආංිඉ්
ආිි්කුා්ආන ෘ්පිේ්සකස්්කරඉ්ට්වආ්ම.්

ිආු්ආිි්හ්ාතට්් තෘ්ත ුයෘ්ආංෙකත ්පආ .්එ්ි,්
හාිආ ්්අආේ තස්්තහට්න ම්,්්ිඉආු්රයි් ොර්
කර්්ඇ් ි්ප ස්්ශ්ර්ධ්අල්කුර්්්ආත්ෘ්රයමක්
ගඉක්ඉආයඉ් නටා්යෘ්ළත්කසග්න කිිකඉ්ආ් රත්
නතසඉ්ට්නටඉ්ආය්්ඇ්.්

් ආිආහස්ආෙෝු්ා්්ය්්ප ස්ශ්ර්ධ්අල්කුර්්්ය ්්
කසග්ු  ාි ්ආ් ි ප්ායෘ්අ්්ළත,්ආිි්කතප්්ක්ත්්ආක ි්
කාටෘ්ආනප්්්්ළත්ිි් හ්තාස්කරම.්

් ආිි්ආන ෘ්පිේ්්්ා්ා්ඔකමඉ්සිස්කර්්්කර,්ත ුයෘ්
 නආුස්් ගඉ් ්් හිකා් අරිාන්් ආසෙත්ට් අ්ෘ්  වාි් හෘ්
නාඨහාහාො�ි් ඒ.ඇි.ඇි් ්ස්ංාිල් සං් මංිි්් අසා්් ්්්
ිංෘතෙඉට්ිආු්අතික්ස්කප්්හමආි.්
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් ආිි්කතප්්ක්තා්ස්ි්ු ්යඉ්ටු්අල්කුර්්්ය ්්
 ස් අතආළෝර් හළඉ්ටු් මස්මි් ආංෝ් මස්මි් ආ් ත්් ආංෝ්
කසආතකට්අතස්කාතක්්් හ බආඉ්් ි්ස්ි්ආු්ාආු්තඔ්ි්සාුකක්
ධ්ළත්සළකම.් ආිි්කතප්්්ස්හාි් පිළි් ත ර්් ආ් රකේ
සන්්්්තෘ්ප්් තරක.්

ස්ි් ිහිසා් සුත් ළහරා ් අලහාං්ට් හමආිතා.් අතසා්් ්බ්
මංිි්්(සල)්කිා්ඉට්එකිා්ඉආු්නවආල්සාිාාක්් ඉට්
සං්එකිා්ඉආු්අායාමක්්ඉට්අලහාං්ආු්ර්ුතාු්්සං්
සාි්්හමආිතා.්

ජාසි්් ඉ්ු්්ාඉ්

්
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ංඳඉතා් ි්

ශ්ර්ධ්අල්කුර්ආන්ක්තතර්ා්කවු?්ආිි් භ්්පිළිත්
ඕර්ඉටමසි්්ාආතඉ්ං වඉත්්ආනර්ය්පිළි් ආහෙභි්
ු ාි් හෘ් යආරෝනාා්  ්තකඉ් ආහස් ආනප් සල්් ප ස්
ආ් ආ් ්්ුක්්් නෘ්කළං.්එආංෘ්අල්කුර්්ට්සං්
මංිි්්(සල)්කිාට්එආරහත්අුංස්්් ් නෘ්ක ආි ්ආිි්
යආරෝනාා් ්තකඉ්අ්ර්්රඅ් ්නි් ්ආ් ත්එක්රා්
එකඅෘ්ත් ්ු ්පබණ.්අල්කුර්ආන්ක්ත්පිළිත්ාවඉ්
්් නෘ් කළ් ිරා්් ස්රාඉ්් පිළිත් අන භනාු් ංා්
අතුා්ි්සහ්්සිාආහෝේ් ්ක ිට්ආිි්කුා්ආන ෘ්
පිෙආ්ඉ්ළහා්ආළ ආර ෘකආතම.්ආිි්හ්ාආතහහා්ය ප්
සංය්්්ුක,්ඓපංාසක්සා ා,්නාඨ්පිළි් ිුහ්්සං්
්ය්්  ුිාෘික් ආ් රකේ  නආ්ෝය් කරඉ්ට් අුංස්්
කරම.්

්අරාබආන් ි කා් ්යරආන් ං්් ත්් හ්් තුභආන්  නඉ්
මංිි් (්සල)්් ි්ආකආ්ක් සඉ්අල්කුර්්් කි්තරට්
නාරා්්්කරා්හ බ්ළත්ස්ි්ආු්ාි්එකඅ්ත්්කේක.්
අල්කුර්ආන්කු්ත්ය ්්  ර්සිකලන්්් නෘ්කර්්
 ්තකඉ,් රා්්තහආ්ඉ්පල්ක්කට්අ්ෘ්ආතප.්

මංිි්්(සල)්කිා්එහ්කු්ත්්ි්එ ්පහ ්්ුක්කරප.්

මංිි්්(සල)්කිා්අල්කුර්ආන්ස ළඔ්කු්ත්ආ් ත්්
ළතු.්්ත්ම ආසා්ආයඉ්ආංෝ්කහන්ආුආ්ක්ආයඉ්එකිා්
එ්්්ආය්්යෘ්ළතු්්ත්ප ස ්නතසප.්
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අල්කුර්්ට්ිා්ත්කු්තතරආ් ්ආ් ි ප්ළතු,්එ්්
ආු ්ඉ්තංඉආසේ සඉ්ම සාට්ආංිුරි්කරා්හ බ්ළතු්
ආ්ත්්ප ස්නතසප.්

්ය්් ු ාි් සං් අන භනාුත් ුර්් ් ය පආි් ුංස්
භ ප්  ිආි් ආංෙකඉ් ි්් අල් කුර්්් අලහාං්ආයඉ්
ආංිුරි් කරා් හ බ් ළත් අතිකත් පිආය්් ්ස්හාි්ට්
ප ආස්්සිසිාත් ්්ඉ්්්්ත ද්ආතමඉ්න තුිු,්එිඉ්
ළල්ර් ්ළටහර්රටතමඉ් සස්්අරිාන්්්හෘ්අ්්ළතු්
ආිහ ්ක ක්ආනආ්්් ්හ භ්්්ආි.්

්

2.්්අල්කුර්ආන්කු්ත්තර්ා්මංිි්්(සල)්
කිා්ු?්

ශ්ර් ධ් කුර්ආන් කු්ත් තර්ා් මංිි්් (සල)් කිා්
්ාආතඉ්සිංේ් ් නෘ්කර්්් ුක්්ය ්්මමඉි්සහකා්
ළහම.්ආි්අ්ආු්සක්ාතර්්ය ්්නංුා් ිට්ආනර,්ආි් භ්්
පිළි්අල්කුර්්්නතසඉආඉ්කි ්ු ි්අප්ු ්්සිි්
ත ුයෘ්ආි.්

“සකහ්ආහෝක්ආනෝභක්ා් සඉ්නංළ්කර්්හු්ි ස්් ක්්ළත්
කසඳ්ස ක් ්් ්.”්අල්කුරඉ්32-්්2.්

“ිස්්ක්් නංළ් යි් ළහ් සිනඉ්් සුතිා්්
අලහාලආයඉ්.”්අල්කුරඉ්39-1.්

“න ං ්ම්්ිස්්ක්්ි ් (්්වරම)්ඇෘආ්ඉි,්ාළ්තටංා්යා්
පණස්අප්අරාබ්ළසඉ්් (නංළ)්ආකආළම.”්අල්කුරඉ්15-9.්
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“ඇෘආ්ඉි,් අනි්්සහනෘ්ක ි් (අල්කුර්්)් නංළ්
කආළෙ.් ඇෘආ්ඉි් අනි්් එ්්රර භා් කරඉආ්ෝ.”් අල්
කුරඉ්15-9.්

ආි්ංා්සිා්්්තෘ්ත ක්කහන් ්අල්කුර්ආන්පආ .්
එ්ි් 3-3,් 4-105,් 16-44,් 25-1,් 26-192් සං් 193් එිඉ්
සිංරක.් අල් කුර්ආන් ෛහම්් ස්ි් ුඔහ් ි වි්
කෙආයඉ් කෘ්ධ්ළත්ආනඉාි්කරි.්් ත්ත  ්ප චආිු්්
ං ර්අඉ්ස්ි්න චආිු්රරි්්තඉආඉ්“ු්ාි,්නරි්ු්ාි්
අලහාං්්ආු්් ාිආ්ඉ”්් ්්තේ්ි ාහාආතඉ්.්ආකආ්කට්
අ්්කර්්ෛහමආ්ඉ්මංිි් (්සල)්කිාට්“කල”්නතසා්
්ාආතඉ්අල්කුර්්්අි්ි.්ඇෘ්්තහආ්ඉි්ආිි්අ්්
ක ි්අල්කුර්ආන්ස්කා්්332 ්පආ .්ආි්ට්අි්රත්
“ිකාහ් කරා”,් “නාරා්්් කරා”,් ාආ ් නරිාානප්
 ෘකුභ්ට්නමපතා”්ආංෝ්“සජුා්කරා”්ත  ්්තෘ්අ්්
ක ි් කහන් ් අල් කුර්ආන් සිංඉ් ආි.් ආු ්ඉ්
තංඉආසෙආයඉ් නංළ් ධ් ළත් අල් කුර්්් න තව් ආි ්්
ම සාආු්කු්තෘත් ්ආ් යි්න ං ්ම්ත්්අ්ර්ම සාට්
ආංෝ්ාඉාඉට්එත ඉ් ්ිළඉර්කළ්ආ් ං ක්ළතට්අල්්
කුර්්්්රආන්අ්ආ්ෝය්කරි.්

“ආිත  ් කුර්් ්  නුතඉ්ට් ිාභිආ්ෝු් ාඉාු්
රස්වතු් ආිත ඉ් ්  නුතඉ්ට් ාවඉට් ආ් ං ක්.්
ාවඉආයඉ්ඇ් මඉ්ඇ් ිකට් ුි්කළලු ්ි ්ක්ා.”්17-
88,්්තු්10-38්සං්11-13්ත ක්ළහඉ්.්්

අල්කුර්්්ආු ්ඉ්තංඉආසෙආයඉ්නංළ්ධ්ළතු,්ම සා්
 සඉ්  ුිා්්් ආ් කළ් ළතු් පරසාරත්  කාහ් ක ි්
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නි් ්ආ් ත,් එ්්ආ්ත්තාකි්ආ් ත්්ළත්ස ක්කර්්
ජ්්ාට,් එි් ආෙෝු්් ස්ලහ්  සාර්්් කර්් රි්ු්
කුර්්ි්ආනඉතා්ආුි.්

“අන් අනආු් තංහා් (මංිි්)් ආත්් නංළ් කළ් ු ්් (අල්
කුර්්)් ය ්් ාළ් ස ක් ක ආිහ් ාළ් ස්ිතා ් ්ි,්
අලහාල් ං ර් ාළආු් පිසර්තඉ්වඉ් ක ිතා් එත  ්
සරාත ්ආය්්එා.’්්ි්ක්ා.”්්

“ාළ් එ්් ආ් කආළේ්ි,්කස්කආහක්ආ් කරඉආඉිි.්
 හ්තාස්ආ් කර්්වඉට්සිනා්්්ත්්්රක්ගඉ්ක්ුර්
ම නඉ්ංා්යල්ආිු,්එළඳ්ගඉ්කඉ්රර භා්තා.”්අල්
කුරඉ්2-23්සං්24්

අල්කුර්ආන්කු්තතර්ා්මංිි්් (සල)්කිාආ්ෝ්්ි්
එලහ්කර්්  ්ා්ආෙෝු්ාතට්එආරහත්ි පොර්ු  තමඉ්ආි්
රකාරආ්ඉ්පිකේආු්්ආහස්අල්කුර්්්්බතර්ාට්
අ්්කරි.්්

“(්බ් කි )් ‘ිආු් ස්් ක ි ෘආ්ඉ් කසත ් ආත්ස්්
කරඉ්ට් ිට් ආ් ං ක් ්ි’් ක්ා.් තන් ිාුයආ්ඉ් ිට්
ිකාහ්කර්්හ්ු්මස,්ිි්අායි්්්ආ් කරම.්ිි්ිආු්
නරිාානපට් අකකේ ය් ්ි.් ිංෘ් ධ් ්්ආන් ආිු්ාතට්
ඇෘආ්ඉි්බ්්ආතම.’්්ි්ක්ා.”්

“අලහාං්් අ්ි්් කආළේ ්ි් ිි් එ්් ාළට් සම්ර්්්
ආ් කරඉආ්ම.් ් ්ආං ෘ් ාල් ාළට් එ්් ය ්් ු ාිු්
ආුඉආඉ්.්එ්ට්ආනර්ාළ්අ්ර්ි ි්් ග්ත්ස ්රි්සලආ්ම.්
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ාළ්ාත්්්  ෘ්ඉු?”්් ාආතඉ්අල්කුර්්10-15්සං්16්
ත ක් හ්්්කරි.්

මංිි්් (සල)්කිාට් එආරහත් ආු ස්් ් නතරඉ්ඉ්සිඅි්
තසර්ං්මං ්්තෘ්ය්සල්ළතු,්එි්කාහ්්කළ්අරිාන්්්
ආංෝ්ක ෘත්ං ක්ා්කසත ්එකිා්ආනඉාි්ආ් කළ්ළතු්
ආනඉතා්  ,් ඒ් ය ්් කලන්ා් කර්් ආහස් අල් කුර්්්
 නආුස්් ආුි.් ඇෘ්් තහආ්ඉි් එකිා් ායෘ් ආකආ්ක.්
ි ්්ට්නෘකරමඉ්අසිසි්් ්ාිෘ්ආවෙභ්ඨ්සිනඉ්්තුඉ්
සහ්්අල්කුර්්්එකිා්හලං ලආන්නාරා්්්්ක ි්ය ්්
ාවඉට්කි ්කත්ං කු?්ඇෘආ්ඉි,්මංිි්්(සල)්කිා්
අි්ා්අල්කුර්්්ආිආසේනතසි.්

“ආි්ට්ආනර්ාළ්කසි්ිස්්ක් ්ආ් ං ුඔෙආි්.්්තු්
ාළ් ාළආු් ුකප් අපඉ් එ්් ආ් ්  ආි්.් එආසේ ය් ්ි්
 හ්තාස්ආ් කර්්අ්්අාිා්්කරඉආ්ෝි්.”්අල්කුරඉ්
29-48.්

්බ (්සල)්කිා්කසඳ්අරිාන්් ්ආ් හ බ්ආකආ් ්ළතට්
අල් කුර්් 7-158් තාකිආ්ඉ් ආිආසේ ්ංවේ කරි.්
“එආංිඉ් අලහාල් ය ්ු.් ාලආු් තේ්් ය ්ු්  හ්තාස්
කර්් ිම්(ායෘ)්් බ්ධ්රසලතර්ා්ය ්් හ්තාස්කර්ාළ්
්ංිඅ්තා්පණස්ාල්අායි්්්කරව.’්් ි්ක්ා.”්

්ං්් සිංඉ් අල් කුර්ආන් ත ක් තහට් අි්රත් අල්
කුර්ආන්කු්ත්් ිා්ආ් ත්්ළත්ආ් ආ් ්අතසක්ාතඉන්
 කාහ්කර්ඇ්.්
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ශ්ර්ධ්කුර්ආන්කු්ත්්ිා්ආ් ත්්ළත්මංිි්්(සල)්
තර්ා් න තස් ්මෘ් ළටහර්  ්තකඉ් ආළ ආංෝ් ආුආ් ්
ස ළ  ඉි්එකිා්අල්කුර්ආන්කු්ත්ළත් හ්තාස්කරප.්

‘හුා්ා්්ි්්ස්හාම්්පප්පළළි්තිාකිා්්’්්්්කතප්්
්ි�ස්ළසට්න තු්්්්කළ්ොුලස්් ං මලටඉ,්එ්්ංඳඉතා්
 ආි ්ආිආසේම්ි.්

“ පනෘප්සං් නආුස්්අුිග්ආිි්අපුත්මව්ආන්ස ළඔ්
කු්තතර්ා්කතආර ු?්්ා්සුාකල්අ  හ්න්්කේක.්
රරි්ක්අත්ආන් ්නතා්මංිි්්සං්එකිාආු්තිාජ්ුංි්
 ොර්්පිළිත්එකිාආු්සකරඉ්අ්රු් හාහ්ි්්ආාු්
න තක .්ආිි්ස් ආහෙභ්ි්යහ්ා්එි්ගඉක්්රේා්ක ිට්
ආළ ආංෝ්අ්ආු්සංා්්හළා්යෘ්ළත්කත්ං කතා ්ආිඉ්එහ්
 රා්්්ු්ත්ාල්ළතට්කසඳ්්ුක් ්ු්් ්.”්

මංිි්් (සල)්කිාආ්ෝ්තිාජ්්බතරආ්ක්ළත්ආෙෝු්ා්
එලහ්කර්්ං මලටඉ්එි්හ්ාආි්අරම්්කි ්ු  ි්සාරක්
කසත ් ්් නෘ් ආ් කරි.් අල් කුර්්් ්ි�ස් ළසට්
න තු්්්් කළ්  ෙර් ආළල් ් ි ප් ළටහර්  ්ත්ාු්
කුර්ආන්කු්තතර්ා් මංිි්් (සල)්කිා්ළත්ආුෝු්ා්
්යි.්

“යළු්සං්්ස්හාි්”්්්්කතපආන්කු්ත්ත්්ව්ඉ්ටු්ු්
්ි්ළටහර් ්තආ් ,්මංිි් (්සල)්කිා්අතසක්ා්තා්ආ් ්
ආසෙු,් එකිාආු් අායාමකිඉ් ය්රආ්ඉ් හළා් ය්් ං ක්
රු්ක් තාස්් සිංා් නි් ් හ්ා් කරඉ්ඉ් ආහසටු්
ආෙෝු්ා් කරි.් රුමභ්ඨ් න ත ෘආිඉ් ංා් සුාොර් ං ස ි්
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කිඉ්ආ්හනාහ්්කුප්්සං්ර්්්අෘනෘ්කළ්ආ් ං ක්
ළත්මංිි්්(සල)්කිා්තටංා්යෘ්ළතු,්ඒ්ආංෙකආතඉ්්ි්
්හ ක්්කරා්්ඔිට් එකිා් ර් ෙතඉ්ආ් ුා් යෘ්ළතු්
යළු්ස්්ි්්්ු  ්.්

ත ද් ත දආ්ඉ්ර් ෙතඉ්ආසෙතආ්හ්ආ්ුයආි්අතහි්ා්
මංිි්්(සල)්කිා්ි්ාත්අතආළෝර්කර්යෘ්නතස්් ළු,්
ආිි් ර් ෙතඉ්්ත් ුංි් න පර් යආි්  නා් ් ධ් ළතු්
සිංඉ් කරි.් ාල් ්් නෘ් කළ් ්ුක්් ්තෘ් කෙප්
රාශකි ් පආ .් රංසය්් ුංි්  ොර්් කිඉ් ි කාආි්
ළහ්්ස්කාන්්්කළ්ආ් ං ක්ධ් ට්ර් ෙතඉට්ර්ාේා්
ක ිට්මංිි්්(සල)්කිාට්සග්ව්ළතු්එකිාආු්ඒක්ආ්ත්
තාු්සිකලන්්ර් ේකහ්ට්ය හආන්්අය ඉ්ං ු්යස්තා්
යෘ්ළතු්යළු්නතසි.්එ්ි්ර් ෙතඉ්්බ්(සල)්කිාට්
ු ත්්්  ප්්ි ්්ආ් ත්ආ්නළ්අෘනෘ්කර්යඉ්ට්ාවඉ්
කළ්පත්් ංාත්ි්්හ්ා්කළ්ළතු්ාල්නතසි.්ආි්අාත්
්ස්හාම්් ්ප්ංාසආන් සග් ධ් ය්ර,් රයමක් ව්රාආි්
ඇලිකඉ්ආ් ත් හාහ්ආ්නළ්හම්කර්ය පආි්අරමණඉ්
සග්කළ්එක ්ආසේව්ඉ්ටු්ු් යි්්්කරි.්

“ම්ාර්ආන්ඇරයි”්්ි්කතපආන්ආක්ෘ්රඔු්්ි්්තෘ්
 ්තආ් ්අල්කුරඉ්ත ක්නාරා්්ආ්ඉ්රරි්්ධ්එක ්
 ්්ං ක්වතු්පිි්තඉු්්්්ි්ම්ිා්ම්නාන්හ්ාආතඉ්
්ි්ජ්්ා්රක්යඉ්ා්අුංසඉ්එි්තාකි්්ආු ්ඉ්ආතපඉ්
නංළ්ධ්ළත්මංිි්් (සල)්තර්ා්න තස්එක ්ආසේ්ුක්
කරි.්්ිා්තටා්පආළ්්ආහෝක්්පිළිත්මංිි්් (සල)්
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කිා් ිුහ්්ශ ත්ආ්ගා්   භ්ආ්ඉ්නනත් කෘ්කළ්
 කාහ්්්අල්කුර්්්ළත්ාලආු්ි්්්ආි.්

ර්ු් ආෙ.් රළ ් ්ි් ්තෘ් යආරෝනාා්  ්තආ් ු්
“කුර්ආන් ගං්”්් ්්කතපආ්හ්ආිආහස්අුංස්්ු  ති.්

“ම සා් තට්කිට්නමපත්්පිි්තඉු්ආ්ඉ්ස්්රට්
ත ස්ඉ්මුතා්ය පිට්පබප්අතික්රහාත්ි්්මංිි්්
(සල)් තර්ා් හ්ා් කළ් ළතට් සා ්ඉ් ආනඉාි් කරි.්
එකිාආු්ස්්සිපු්ආ්ඉ්රරි්්්කළ්ඒක්ආ්තතාු්්
්ි්  කි් ස්ි්් හ ු් ්යා්  කාහ් කරඉ්ට් එකිා්
ආන හඹතා්හ බආි්.්් හ ක්්ජ්්ය පිට්එකිා්න චආිු්
්් නෘ් කර්්  නරි් ් ආ් ුා් යෘආෘ්.් ආි් අය ඉ්
්ිාට්ආ්ත් ආ්ෝය්්හ ආළ්්ළතු්්ිා්්බ්තරආ්ක්ළතු්
එකිා්  හ්තාස් කළං.් ආිහ ් එතකට් න ත ප් අතස්කාතඉු්
අාරිආ්ඉ් හළා් යෘ් ජ්ු් එකිාආු් ආිි්  හ්තාස්ට්
අාුහ් ්.”්

් “අාරාජිතා ඉආු් රරි්ආ්ඉ් ්ි් ිිබි් මුතා්
යඉ්ට්මංිි් (්සල)්තර්ා්කළ්පබප්ළහතෘ්රහාත්ආංෙක්
ආක ට් ආය්් ්ි් ජ්්ා් සිග් ක ආි් අරමණඉ් එකිා්
්බෘත්්ආ් රා්යෘ්ළත්මආහ ආක ස්්ි්්තෘ්යආරෝනාා්
 ්තආ් ්නතසි.්

් ්ත් කආ්ෝමක්  හ්ත් ආකෝභ්ු් අරාබ් ජාුඉ් එ සෘ්
ක ආි්අරමණඉ්මංිි්්(සල)්තර්ා්්බෘතආන්ඇරයි්
 නආ්ෝය්කළ්ළත්ආිආසේනතසි.්“අවෙග්ං්මං ්නි්්
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 ආ්හ්ඒක්ආ්ත් හ්තාස්්්ටආෘ්අරාබ්ජාුඉ්සිග්කර්්
අරමණඉ්මංිි්්(සල)්තර්ා්්බෘතආන්ඇරයි්හ බං.”්

් එහ්සාරාිහ්්්ි.්ආු ්ඉ්තංඉආසෙආයඉ්නංළ්ධ්ළත්
මංිි්්(සල)්තර්ා්න තසි්ත්ාහ,්රු්ක්තාස්,්ළහ්්
ආකආරහ් ්ඉංාත,් සිාජආන් සුාොර් ග්් තුර්්,්
අරාබතෙඉආු්ආ්හනාහ්් ුංස්ත  ්ආංෙකඉ්ළහනා්ඇප්
ළත්ආනඉාි්ක ිට්ඒ්් ුක්තමඉ් ෘංාස්ු රි.්එි්් ුක්
ස්ලහි්ය ප්සංය්්ළත්පිය පිට්ආ් ආ්කෘ්නටං  ්
කෙප්න ්්් ය.්ආිතා්එකආ්ක්ය ්්ආස ්ා්ළ  ි්ත ුයෘ්
ආංිඉ් ආනෞ්යමක් තාසආන් ආෙෝු්ා් ය ්් නළමත් සහකා්
ළහම.්

ආහෞකක්සිනෘ්එකිාආු්අරම්ු?්

්්ාිෘ්නංන්ිාුය්්කවෙෘ්ත්්කර්්ළත්ඇ් ි්අ්ආු්
්ුක්ආි.්ඒ්අාත්කුර්්්අලහාං්්ආයඉ්නංළ්ධ්ළත්
මංිි්් (සල)් කිාආ්ෝ් න තනආි්  හාහ් හා්්ක්
අආෙ භාආතඉ්ළත්ඇ් මඉ්ක්ප.්්කාුකආන්සා ා්්ංා්
එි් අුංස් කසආසෙෘ් ස ආසආ්ිඉආඉ් ් ්.් ්බෘත්්
හළඉ්ට් ආනර් මංිි්් (සල)් කිා්ඉආු් රු්ක්
්ෘෘ්ත්්්ංනෘ්එක ්ධ්ළත්කවෙෘ්ු ප.් සනස්්ත්්
 ආ්හ ් ර්තෘ් තිානා ක් කාඉ්ාත ් ත්් ක ජා් (රම්
්ලහාල්අඉංා)්කම්්සිඅ් තාං්ය්අයහඅකමඉ්ආ් රත්
එකිා්් තෘ් ්.්තසර්නංආළ තකට්නනත්් බතරආ්ක්ආහස්
එකිාආු්් ්ආන්රු්ක්්ංා්ස න්සිනෘ්ය ්් ුභිා්
යිට්කසග්ආංෙකත ්ආ් ය්.්
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මංිි්්(සල)්කිා්ඉආු්බ ්ඉ්ත්්රිභා්(රම)්කම්්
 තආසේපවිට්කසඳ්රංාර් ්ආ් ි ප්ආංෙකආතඉ්ඇ් ි්
 ට්ි ාස් ්ආුක ්මන්ආ් ආි ළ්ධ්ළත්නතසි.්එත  ්් ්්
තහ්නවආල්අ්්රට්්ව්ංා්ජහආ්ඉ්කස්ිරතා්යෘං.්ඇ් ි්
අතස්කාතඉන්ි ්ා්තාවඉ්සන්්්එන්ක ්ළිට්හ බණ.්
(මහාව්්ිාි්්ත ්ආු් ්ානස්්සාමනඉ්ගඉක්)්

“න රණ්  හාවආ්ඉ් හ බ් ආ් රකේ අාත් මංිි්් ආු්
් ්්”් ්්් කතපආන් ිාුලඉ් මිස්් ්ි්  ්ත්ා් ආිආසේ
ම්ි.් “ බතර්ා් සං් එකිාආු් නවආල් අ්් ්්ාිෘ්
සකනෙති්සහ්ත්්තෘ්ධං.් (යආුි්තෙඉ්නාහ්්්කළ්
 කේඅරාබආන)්කඃිළු්නහා්්අෘනෘ්කර්යඉ්ට්ආනර්
කස්පආරඉ්්රට්ව්නතා්කඔිට්ආයුර්අ්්ු ්්ආ් සල්ං.්
ුතසඉ්ු තස්ත දත්්නවආල්සාිාාක්ඉ්් තෘ්ධ්් ිඳකආි්
ස ළඔ්ස්තරන්්එ්ි.්එකිාආු්බ ්ඉ්් ්ාිෘ්අ්ිතහි්ආ්්
නි් ්එකිා්ඉආයඉ්්ලහා්සල්අ්ර්ඇ් ි් ට්ඒතා්
නතා්්ටකර් ිට්එකිාට්ආ් ං කවණ.”්

ආිි්් ෘෘත්්් ාතකාමක්ක නයි ්ආ් ත්එි්නවහ්ඇිි්
කළ්්ත්්රටාත්එ්ආි.්මංිි්් (සල)්කිාආ්ෝ්ක ිප්
වආන්්ි්රජ්ආකආ් ්ආහස්්තෘ්යිට්ං ක්අතස්කාතක්
එකිා් ාතෘ් ධ් ්ෘෘත්් වආන් එ්ි.් ඇෘ්් තහආ්ඉි්
එකිාආු්බ ්ඉආයඉ්ඇ් ි්්ි ්ා්තාසඉ්ස න්සිනෘත්
සල් ්් ිඉ්නි් ්එත  ්් ිඳකමඉ්් ගඉ්් යට්් තෘ්යි්
ය ්් අසකට්  කාහ් කරඉ්ට් ධං.් ආිි් අසං්්් ය ්්
්බතර්ා් ක්ස්සහට් නෘත් සල්් අතස්කාආතහ,් අලහාං්් ්
ආ් ආං ෘ්්ාතකාමත්ආහ කආන්අහි්කාර්්්්්ආුආකඉ්
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එක ්ආ්ෝරා්යඉ් ි්එකිා්ඉආු්බ ්ඉට්ු ඉත්්ආහස්
අ්්කර්අල්කුරඉ්ත ක්නංළ්ව්.්

“අආංෝ,්්බ්කි ,්‘ාළ්ආිආහ ත්් ්්ු්එහ්අහිකාර්ු්
ක ි ෘ්ල් ්ි් එා,් ිි් ාළට් න ආ්ෝය් ් සන්ා් ාළ්
ආයෞරතආ්ඉ්මුතඉ්ම.’ි්ාළආු්බ ්ඉට්ක්ා.”්

“ාළ් අලහාලු් ාලආු් රසල් තර්ාු් අඉපි්  තාස්ු්
ක ි ෘ්ල් ්ි් ඇෘආ්ඉි් අලහාං්් ාළආයඉ් ්ංකි්
කරඉ්් වඉට් ිංෘ් ධ් පහ්  නාක් පිආ්හ් කර් ්ළා්
ඇෘආෘ්.”්අල්කුරඉ්33–28්සං්29්ත ක.්

්බ (්සල)්කිා්ඉආු් තආසේඑකිාආු්කාිර්්ය ්් ිු්
(රම)්ආිආසේනතසි.්“එකිාආු්කාිරආන්ංි්ක ළම්ක් ්
සං්මලහක්ළාුම්ස්තලන් ්පආළා්ගට්ආතම.්්තෘ්අතට්
ළ ල්්මෘ්ආත්්කසත ්ආ් පබණ.්ිි්අඬඉ්ට්නටඉ්
යෘආ්ම.් ‘ාළ්අඬඉආඉ්ඇි?‘්ු ි්එකිා්ිආයඉ්ඇව්.්
‘්බ් (සල)් කි ,් ිි්්ාඬමඉ් සලඉආඉ් ආකආසෙු?් ාළ්
කිාආු් සෙර් ි්් න ගආු් හකප් පආළ්් ළත් ිට්
ආනආ්්තා.්එආිඉි්ආිි්කාිරආන්පආළ්්ස්ි්ආ්්ිට්
ආනආ්්් තා.්්බ්(සල)්කි ,්අලහාං්් අනට්ත ද්ත දආ්ඉ්
රංාර්ආු්්ආහස්්ාච්ා්කරා්ි ් .්ආ්ත් හ්තාස් ්
ආ් ි පත්අලහාං්ට්ආ් ත්්ි්රජතරඉ්ත්්ආකිසු්සං්
ආක ස්ආර ස්්තෙඉට්් ිගි්කර්්ආරෝිාා්ංා්නුස්ාා්
ජාුඉ්ඇළආු ළ්යහ්් ්ආඉ්්තෘත්් ට්අලහාං්් සඉ්
ආ්ෝරා්පියෘ්තංහා්ත්්්බතර්ා්ුෙප්්ිඳකආි්්තෘ්
යිට්සග්ය්ඇ්.’්්ි්න තනආතම.්ආක ිට්්ි්්ඇහ්ය්ිි්
ආි්රකාරආ්ඉ්කකා්ක ි්ඇන්් බ (්සල)්තර්ා්්  ගට්තාද්
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ය ‘්්ා් ිු,්ආි්කාර්්්ය ්්ාළ්් තිෘ්ස ක්කරඉආඉු?්
ික් ් ්ආන් ස න් නංනත් ආි් ආහ ආි් ස න් නංනතට් තුා්
ආළ ආංෝ් සස්්.්ආ්ත් හ්තාස්්ආ් ි ප්අ්්ස්ි්ආං ි්
ු ිඉ්ආිආහ ආි්සකට්ත්් ට්අනංට්ඒතා්අ ෘ්ආහ ආි්
හ ආළා්ඇ්.’්් ාආතඉ්කආි්.්එ ට්ි ි්‘අලහාං්ආු්් බ්
(සල)්කි ,්ිා්ආතාආතඉ්අලහාං්ආයඉ්සිාත්අ්්ඉ්.්
ස ළ  ඉි්ිි්කර්ඇෘආෘ්තරුක.’්්ි්කආි්.”්ිාුලඉ්
මිස්්ආු්කාපආ්ඉ් ිටා්යඉ්ා්හ .්

අිභා් (රම)්කිා්ආු් තආසහ්්බ් (සල)්කිාආු්ඇ්්ආ ේි
ඇප ම්ය ්්ආකආ් ්එකම්ආයඉ් ිව්.්්වයආසේආන ක්
පෙප්ංික්( ර්ක)්්ි්එකම්්පිකේගඉ්් ා්.්

එකිාආු් බ ් ් ත්් ං ්සා් (රම)් කම්ට් ආිි්  හ්්්්
්් නෘ්කළ ට්එකම්්ආිආසේන තනතා්.්“ආුකට්්   ්ං්්
ආර්්කඔලහක.්එකිාට්නංන්තා්පණස්තර ්එි්ං්්ආර්ු්
ං්රට්් ිා්එකිා්ඉආු්ඇි්ි ්්ු  මආතම.්නන්් ්්නාඉුර්
“ ආන්රාා්ඇිට්ු ිආි්කි ු ?්ි ්එකිා් ිව්.්“ඒ්ං්්
ආර්් කඔලහි් ආත්ුා් ආිඉ් ආ් ත් ං්රට් ් මආතම.”්
්ාආතඉ්පිකේගඉආ්ම.්එ ට්“කමඉ්කළ්රකාර්ටි්
ප්ඉ්.් ිආු් ්ංෙජ්් (ිරිි් රාා)් ් ිගිට් අි්ර්
සං්ආ්ඉ්ළාරාත ්සගආත්තා.”්් ාආතඉ්එකිාආ්ෝ්ක්.්

මංිි්් (සල)් කිා්ඉආු් ්ිඳකි.් ස්් ක ි ෘ්ඉ්
එකිාආ්ෝ්ආ් රා්යෘ්එක ්ළත්ආිහ ්ආනඉතා්් ්්ං ක්.්
එකිා්ඉට් ්ිාය් තහආ්ඉ් ්ි ් හ බආ ් ්ි් ඒතා්
ස්ලහ් ගෙනෘ් ජ්්ාතට් ආළුා් ගඉ් අ්ර,් කසත ් ්ි්
අතහි්ාතට්ආ් යෘං.්තර ් ුා ්නළාආෘ් රා ්ාආයඉ්
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ාටආතෝ්ං්ර්ආුආ් ්ි්්නටතා්යෘ්ළ ්ආන ්්හ ළ්්ඒතා්
ස්ලහ් ආළුා් ං  ්ං.් එකිා් අතසා්් ලස්ි් ආංේ
ආි ආං ආෘ,්එකිා්සකත්එක්් ඹ්කාස් ්වතු්ආ් පබණ.්
එකිා්සකත් ්ාු්ං් ්පබ්ු්ඒතා්්ිා්ළඅ්්ප ්තා්
ඇ් ි්බ්්ය්ස්්ිර්්ට්්්්කහන්කට්ආනර්ගයඉට්එ්්
ආළුා්ගඉං.් ශභ්ට්ආහස්ජ්්හළා්සල්්එකිා්ිර්ාසඉ්්
ආි ආං ්්ත්් ට්්්්ළර්ය්සට්ං.්එකිාආු්නමං්නතා්
්් ්සිංා්ි  ්ාආි්යආුි්ජාපකආ්කට් කස්්කර්පබප්
ළත්තාුකාතක්සිංඉ්ආති.්

්බෘත්්හ ළආිඉ්නන්්ි්ිර්්්ු තා්මංිි්්(සල)්
තර්ා් ්්ාිෘ් සකනෙති් සහ්් ් ්් ් ය්් කළ් ළත්
නතස්්තාුකා්ආළ ආ්ංෝි් ්ඇ්.්එකිා්ආහෞකක්සිනෘ්
රස්්ක ිට්අුංස්්කළ්ළතට්්ය්්ආෙෝු්ාත්්පංාසආන්
්කාුක්්ංා්කසආසෙෘ්ආ් ස සආ් ෙි.්්ත්කආ්ෝමක්් හ්ත්
ආකෝභආන් 9් ත්් ආතනි් පට් අික් 1001් ආිආසේ නතසි.්
“මංිි්් (සල)් කිාආු් රයමක්  ෙහත්ට් ක ් ගඉආඉ්
රු්ක්හා්්්ළත්ආෙෝු්ා්් යඉ්ට්ඇ් මඉ්් ් නෘ්ධං.්
එආංෘ්කවෙෘ් ුඉ්ා්්කාුක්්ංා් එි්කකාත්කසආසෙෘ්
එකඅ්ආ් ආි.”්

4.්ළහ්්සං්කුප්්ආකආරහ්රහාතු?්

ළහ්්සං්කුප්්ආකආරහ්රහාත්ි ්්මංිි් (්සල)්
කිාආ්ෝ් හ්ා් කළ් ළත් ඇ් මඉ් ු ත්් අුංස් කසග්
්කාුක් ් ආ් ි ප් මසාතක.් මංිි්් (සල)් කිාආ්ෝ්
ිා්ත්්පංාසආන්්්ාිෘ්ජ්ගාන්්ා්කආ්ක්් ි්මන්
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ආහ ති්එක්ආංළාි්පිආය්්ංිාර්.්එකිා්ආිඉ් සස්්
යප්න ත කි්සහ්්ආකආ් ්් බෘත්්ය ්්කසත ්සුංඉ්
ආ් ආක ට,් ්ා්ක් ධර්ට් ්් නෘ් වආන් ්ි,් එකිාට්
සිපු්්ළහ්්අෘනෘ්කරය්්ං ක.්ඇෘ්්තහආ්ඉි්ඒ්
ප්තර්්්ාිෘ්නංන්එක ්ආි.්ඒ්සිඅි්මංිි්්(සල)්
ඇකන්කසආතකට්ශ්ර් ධ්කුර්්්ංා් සිා්්ගඉක් ්
 ුිා්්්කළ්ආ් ං ක්ළත්අල්කුර්්්් රආන්අ්ආ්ෝය්
කරි.්් බ (්සල)්කිා්ළහ්්නනනස්ි ල්ළව්්ආකආ්ක්වආන්
්ි්අහිකාර්්ංා් සස්්්ාතආ්ඉ්අඉ්කසග්ගඉක්කට්
්රඅ්කළ්ආ් ං ක,්අල්කුර්ආන්කු්තතර්ා්්ිා්ළත්
්් නෘ්තඉ්ට්පබණ.්

්තු්මංිි් (්සල)්කිා්ඉආු්ෙ ්්්ය ්්ු ඉ්ා්
ඕ්ඔි් ආකආ් ් එකිා් ළහ්් ආ්ංෝ් කු්්් න්ඉආ් ්
ආ් ත්් ළත් ආං ි් ං ල් ුප.් ුුහප්් ආය ු් ගම,්
අහිකාරතෘ්ඇඳි්න හඳි,්තල්ා්් ා්්තාං්,් ්ර් හිසා්
කර්් අ්ආු් මමකි,් ආළ ේ රආටෝන් ත  ් ආ්් කුප්්
න්ඉ්ඉ්් ්්කර්්තටපටා් තක.් එආංෘ්මංිි්් (සල)්
කිාආ්ෝ් ං්ිාප්ග්්ට්රුුහ් ්ධං.්්බතරආ් ්
තහආ්ඉ්සිාජආන්ු ර්් සස්් සක්ා්්ආංෝ්රආි්් ා්කආ් ්
තහආ්ඉ් ුර්්තයකි්ිරිආන්්ි් තආසේ ත ු්කටයක්
තහට්එකිා්සංා්්ධං.්්ි්ඇඳි්්ෙප් ට්එ්්ිසා්යෘං.්
නාතංඉ්ක  ා් ට්එ්ු්සාුා්යෘං.් තආසේඇප්ු ද්කර්්
එනතඉආයඉ්ක  ්්ආුයආිහු්එකිා් ර් ්.්්ි්සමන්ට්
න මආ්්් ස්ි් අ්ට් සතඉ්  ් ාවඉ් සිඅ් කකා් ක ි්
එ්අිාආු්ස ්ක.්එකිාආු්ාග්්්ක්ඉ්ඉ,්“ාල්ස ි්
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ංටි්සතඉ්ආුි.”්්ාආතඉ්ආු ස්්න තේළත්අල්කුර්්්
සිංඉ්කරි.්

එ ් කහක් මංිි්් (සල)් කිා්ඉට් ු ත්්
ආයෞරත්්ආංෙකආතඉ්එකිාත්පියා්පණස්්  ගට්සට්රොර්
ක ි්මස්මි්තෙඉආු්ිේු යි් සා,්එආසේආ් කර්්
ආහස්්බ්(සල)්කිා්අ්්කළං.්“සිංර්අ්ට්් ගට්සට්
ආයෞරත්්ු ත්්නුස්ාා්ජාුඉ්ආිඉ්ාළු්ආ් කරා.”්
්ි්එකිා්ඉ්අතතාු්කළං.්ආ්හනාහ්ආ් ්ගට් ට්ස්ි්
ආු්ාි් ් ගට් රොර් කර්් ආහස් ජ්්ාතට් ළහ් ක ි්
්ස්හාිආන්අසිි්්කාත ගා්ි ේු ්් ි්මසර්අසය්ු් හත්්
 ුිාහආන් න්කහනප්ආභි ්යන ්්කුුා ්සිංඉ්කරි.්
රොු්්ජිාල්ළු ්ඒ්්පිළිත්් තෘ්කෙප්ආය්්ං රනාි.්

්් ්් බ (්සල)්කිාආ්ෝ්යි් ්ග්්අතස්කාආි ,්
සංාළාතේරංාර්පිආ්හ්ක ආි්ත ු්ආක ටස්්ිඉ්අ්ර්
ආළුා් යෘං.්්ිඉ් ුර් එකක්කර්්ත ු්්ාර්යඉ්ා්ළත්
මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්න තනං.්එකිාආු්ත ු්ආක ටසු්
්ිඉ්කර්්ළත්සංාළාතේන තන් ට “්ිාආු්ත ු්ආක ටසෘ්
්ට් කර්් ළත් ු ම.් එආංෘ් තර සාු් හළඉ්ට් ිා්
අක ි ප්.”්එකිාආ්්ෝ් කාහ්කළං.්්

එකිාත් ු කයඉ්ට් න මණ් ආකආ් ් එකිා්
ආකආරහ්ු ත්්ආයෞරත්් සා්ආතවහමඉ්සලා්ගට්්බ්
(සල)් කිා් ්්ාිෘ් කාෙණකත් ාලආු් පටට් ්ිට් කර,්
“කහළහ්ආ් තඉ්සආංෝුර්ා.්ි ි් ්ි්ආර ල්රංාර්ට්යෘ්
කාඉ්ාතකආු්ිආ්ක්නි් ්ආතම.”්්ි්කං.්
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්් ්ප ස ්්බ්(සල)්ආත්්න ම්,්“අන්අ්ආරහ්
සල්ා්  කි් ආකආ්කආු් ිමආ් ් ධු,් අන් ්ාංක්ා්
ආිඉි් අන් ්ා්ක්ාආු් ිම්ාු් ත්් අලහාං්ආු්
ද්්ා් ,”්් ාආතඉ්ඇිකං. “්ජ්්ාතප,්ාළ්කමඉ්න තස්
ආු්්ආංෝ්්ඉ්ආක ටස ්ආංෝ්නි් ්නතසා.්ආභි්ාඉට්
ාළ් ආ් ිඅ් ්තඉ්ට් ්ු් ආ් ්ළා.් මංිිු් ත්් ිි්
අලහාං්ආු්ආසෙතකආ් ්ආිඉි්ාලආු්ද්ආ් ්ආතම.්අප්
 කි,්කුප් ්හම්අලහාං්්ිට් ්පආළ්්්ෘෘත්ට්තුා්
්ංළ් ්ෘෘත්ට් ිා් නෘ් කර්තාට් ිි් අක ි පි.”්
්ාආතඉ්ාවඉට්කං.්

්් ් ය් ය්මඉ් සල් ය ං ා් ළිිඉ් ප ස ් නන්
කරමඉ් ්බ් (සල)් කිා්ඉ් ග්ං.් එකිා් ගට් ළිආ් ,්
“අ්ාය්ආන්සගත්්ආ්්ු ඉ්ා්් බතරආ් ්අන්අ්ර්සලි.”්
්ාආතඉ්ක ් ්කතා්.්එආසේආ් ක්ා්ආත්ෘ්කි ්ආංෝ්
ක ් ්ක්්්ආහස්ඒ්ළි්ාට්්බ්(සල)්න තව්.්

මංිි්් (සල)් කිාආු් රුරද්් ිම්ා් ත්්
් රාහි්කුා් ආ්හි්ි ර්්ට්නෘ්ධ් ට්සු්්ගං්් ්
සග් ධ්  සා,් ්වරානිආු් ිර්්ට් අංසු් ආන ආළ තු්
ආහෝකත්්ළතු,්එ්්අලහාංආ්ු් ාපංාු් ්ළතු්ඇ් ි්අ්්
ස්්්ළත්ු ්්යෘ්මංිි්්(සල)්කිආ්ෝ්ු ද්ආකෝන්ට්
නෘත,් “්ර් ංා් ංි් අලහාං්ආු් සිිා් ආුකක.් කසඳ්
ම ආසකආු්  න්් ආංෝ්  න්් ආංෙක් ආ්ක ට් ආය්් ඒතාහ්
ගං්්්සගතඉආඉ්් ්.”්්ි්ංඬ්්යා් කාහ්කළං.්

්ි් ළහ්හ්  න ි් ්ෘෘතආන් පබ්්  ් නතා් ්බ්
(සල)්කිා්ඉආු් ං්ිාප්්ාත්්ආක්රි් ස්ි ජ්ක්
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ු ි්ු  ක්ය්්ං ක.්එකිාආු්අායාමකආ්ෝ්එකිාට්අත්්්
යිට් ්ර්සුා්ිත්සල්්්මෘ්අත්්්යි්්ිාට්ආ් ත්
අලහාං්ට් සග්කළ් යක් ළත්්බ් (සල)් කිා්ඉ් න තසං.්
අලහාං්ආයඉ්නංළ්ධ්ආ්ත්තාකි්ඉ්සං්ම සාආු් ොර්
බ්ා්ට් අුාළ්කෙප් අ්ර් පආළ්් ආත්ස් න ං ්ම් ති්
ආනඉතා්ආුඉ්ට්ධං.්ශ්ර්ධ්කුර්ආන් ආ්ෝය්ආ් ත්්
 භ්් ඉන් ආසන් අ්ආු් අුංස්්  ිසා් එතාට්  ස් අය ඉ්
ආයෞරත්්ු  තඉ්ට්ධං.්ළ්ු්සටආඉ ්් බ (්සල)්කිා්ඉ්
ස්් ක ි ෘ්් නසකට් ුිා් ංළ ් බඉ් මඉ්ු් (රම)් ආු්
ආ්ෝජ්ාත් පියෘං.්  ං්් සටආඉ ් ි ්ා් ාතර් රි් සට්
සකරඉට්මල්්ආුඉ්ට්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්ක ිප්
වතු,්් යරආ්ඉ්ළ ං රත්ආය ස්්සකරඉට්මල්්් ්්යක්ළත්
ළල්ර්් ේ්සංාළා්තෙඉආු්අුංස් ්.්එි්අුංසටු්් බ්
(සල)් කිාආ්ෝ් එකඅ් වං.් අයල් ය්රආන ් ි ්ාත් තටා්
අයහ ් කන්් ආහස් සලිාඉ් අල්  ාුස් (රම)් කිා් ගඉ්
අුංසු් පිආය්් හ්ාආි් ආ් ුතා් හ ළ්.් රසල් (සල)්
කිා්ඉආු් ඒ් හ්ාුාි්් “ාවඉආු්කෙප් ාවඉ් අ්ර්
සාකච්ා්කරප.”්්ාආතඉ්අල්කුරඉ්42-38්තාකිආ්හ්
නතා්්ංවේකර්පළිු්ු ක්ය්්ං ක.්

්ි්ආස ආං ්්් ිගි්කර්්ස්කා්් ්ළතට්නෘ්
ක ිට්එආරහ්ත්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්ු  ද් ආරෝර්්නළ්
කරඉ්ට් ධං.් ‘ ෘසත් නතෘත්් ස්කා්් ් ළතට් ිාආු්
ආස ආං ්්නෘ්ආ් කරා.’්් ාආතඉ්් ං්ි්කරඉ්ට්ධං.්
‘ිාආු් නරිාානප්ාආ්ප,් ිආු් ආස ආං ්් ත ඳි් පගි්
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කර්් පළි් ් ආහස් නෘ් ආ් කරා් ි ් .’් ්ි්
අලහාං්ආයඉ් ාුක්ා්ක ි්එකිාආු්ස ්ක.්

විාත්් ිතා්්ිා්ය ්්තු්්ා්ආ් කර්්ආහස්
ිංිි් (්සල)්කිාආ්ෝ්් ි්අායාමකිඉට්් ්ඉි්අතතාු්
කළං.්“ි ්ිආු්ි ම්ාත්්ආෙන්කිාට්ළ පිකඉ්ආයෞරත්
සිිා්්කර්්රකාර්ට්ි ට්කසත ්ආ් කරා.්ඒ්ආතාතට්
‘ිි්අලහාං්ආු්තංආහ ්ංා්අලහාං්ආු්ද්ආ් ්් ාආතඉ්
නි් ් ක්ා.’් ්ි් එකිාආ්ෝ් කආි්.් ම නඉ්
එකආ්කාට්අාක්ආහස්ආයෞරත්සිිා්්ප ් මි්ය ්්අල්
කුර්්් අනට් අතතාු් කරි.් “ාළ් ්ිඉට්  ශ්ර් ළත්
රආරෝන්්්ආ් කරව.”්අල්කුරඉ්53-32.්

ආි්කෙප්තහට්අි්රත්මංිි්්(සල)්කිා්ඉ්
ස්් ළහ්් සං්  ශභ්ට් ුඉභ්ාත්් හළායඉ්ා් අරමණඉ්
කුර්්් රේ්් කළ් ළත් ඇ් ි් අ්් ්් නෘ් කර්්
්ුක්ට් එආරහතු් ආළ ආංෝ්කෙප්ඇ්.් ස්් අ්හාභ්ට්
තාසුා්ක්ආ් ත්්ස්ි්ත ක්ශ්ර්ධ්කුර්ආ්ඉ්්තෘ්
ක ි්සත්්ා ක්ආු් ්ත්්් මෘ,්එකිාආ්ෝ්එත  ්කසත ්
ආ් කළං.්අල්කුර්ආන්කකතර්ා්එකිා්ධආන්් ි්් ිාට්
ළහ් ්් ප්ළතු,් ගේ් ු ආ්ම් ු ාි ්ආ් ි ප්ළතු.්
එතා ්හ ප් ්ගබආඉ්්ි්ස්ි්ආු් ි්සිරායඉ්ා්
ළතු් කසග් ංා ් ් සග් ආ් යිට් තය් ළහා් කඉ්ා් ළතු්
 කාං්කර්්ආහස්අ්්කර්්ගඉක් ්් බ (්සල)්කිාආ්ෝ්
රේා්කආළේකි ්සිංා්ු  ි් හ්්්කළ්යක්කේක.්් ිා්
්ත් ුංි ් ආය්් රආි් ් ප් ළතු,් ආිත  ් ගඉක්් ්
්ිාට්නංළයිට්ළහාආන ආර ෘකත ්ආ් ධ්ළතු,්අ කෘ්
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ම නඉ්ආිඉ්්ිා්සාිා්ි්ආකආ් ්ළතු් කාහ්කර්්
ආහස්අ්්කර්්කතපආන්රේ්්්කආළේකි්්ආංෙකත ්
 සාු?්

් ්ත්රයි්අ්්ආ් ං  ආ් ෘ්එකිාට්හිසා්කර්්ළතට,්
ඝා්්්කර්්ළතට්කආරිාතේ් ුජ්්කළ් ට්් ි්ි ංෙනා්
අබ් ්ාම ට් ්බ් (සල)් කිාආ්ෝ් ගඉ් පිකේ ්්ාිෘ්
ත ුයෘ්.් “ිං්්ෙආෙ,් අලහාං්ආු් ්ාිආ්ඉ් ්වරා් ක්ම.්
ිආු් ආි් ත ු් කටයක් අ්ං  ිට,් ිආු් ුකප් අආෘ්
ස�ි්ාු්තිආෘ්ෙඉ්්ාු්් බතෘ්ිි්ආි්්අ්්ආ් ං ම.්
අලහාං්්ිට්ජ්්ආු්්කේආංෝ්ආිි්හ්ාආතඉ්ිර්්ට්
නෘත්්ක්ේිි්්් ්ට්ආය්්්ඉආ්ම.”්

් “( ප ආභෙන්කර්්අ්ට)්නතසා,්අලහාලආු් ුංඉ්ි ා්
අ්් පආළඉආඉ් ්ි් ිි් ආ් ක්ම.් ගේ් ු ්් ිි්
ආ් ුඉආ්ම.් ිා් ිහා්කා් (නර් ද්ආ් )් ් ි් ාළට්
ආ් ක්ඉආ්ම.් ිා් ආත්් තන් ිාුයආ්ඉ්හ ත් ු ්් ං ර්
ආත්්කසත ්ි ි්අායි්්්ආ් කරම.”්අල්කුරඉ්6-50.්

් “නතසා.්ිි්ාළ්ත  ්ම ආ්ං ්නි් ්ආතම.”් අල්
කුරඉ්18-110්

් “(්බ්කිා් )්ාළට්ිස්් ක්්නංළ්කරා්හළඉආඉ්
්ි්ාළ්අආෙ භා්ආ් කආළේ.්එආංෘ් (එ්)්ාආ ්හමආු්
ු්ාි්ාත්ආ්ඉ්“්අල්කුරඉ්28-86.්් ්

් “නතසා.් ිි් රසලතෙඉආයඉ් අමෘආ් ් ආ් ආතම.්
(ආිආහ ආතහ)් ිා් ය ්් ආංෝ් ාළ් ය ්් ආංෝ් කි ්කරා්
හ ආ ්ු ි්ිි්ආ් ු ම.“්අල්කුරඉ්46-9්
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් ළහ්්අෘනෘ්කරඉ්ට්පආළ්්අ්හාභ්් සා්මංිි්්
(සල)්කිාආ්ෝ්එකි්සහආ්ඉ්ශ්ර්ධ්කුර්්්රේ්්
කආළේ්ි්්ං්්සිංඉ්ත ක්එහ්ඇකළෘ්ධආන්ආකආසෙු ි්
ආංෙක්ආනඉයි්ිංෘ්ගභ්කර්හ්ාතක.්

් ආුතාත,් කි්තරට්අල්කුරඉ්ත ක්කහප් ්නංළ්ධ්
ආි ආං ආ්හ්එකිාආ්ෝ්ු  ්ධ් පොර්්ළහ්්ආකආරහ්
අ්හාභ් ්රංසය්ත්ආංෝ්පබප්ළත ්ආ් ආනඉති.්හරා්
යල්ආහ්්හ්සල්් ට,්අල්කුර්්්නංළ්ධ් යස,්ස්්
බ ්් ආත්ට් හහහහආන් නමණ් එකිා්ඉආු් සෘ් කළ්
පබආ ්ිංෘ්ධ්්ප්ක.්ළ්ට්නෘ්ය් ්්ආතහඳ්ා්ආිඉ්
ආතවහමඉ් න මණ් එකිාආ්ෝ,් ආර්් ක ළ ලහකඉ් සෙර්
ආන රත්්ආහස්බ ්ට්කං.්බ්්කරඉ්ධ්නන්ස්ි් ස්්ර්
බ ්ට් නතසා,් “ක ජා,් ිට් සගවආ ් කි ු ?් ි් සෘ්
ක්ස්සආහඉ්යකත් ිසඉ්ට් ්.්

් ශ්ර් ධ් කුර්්් ආංිුරි් ධ් ළත් න තවිෘ් ළහ්්
අෘනෘ්කර්ය පිට්මංිි්් (සල)්කිාආ්ෝ්ආ් ුා්යෘ්
රංස්් නරිආන්එ ්ප්තර ්්ි,් එකිා්බ්ට්නෘ ිට්
කසග් ආංෙකත ් ් ්.් ආ්ත් තාකි් පිළිත් කසග්
ළහාආන ආර ෘකත ් ආ් ි ප් ්මෘ,් ්බෘත්් ය ්්
අ්හාභ් ්රංසය්ත්ආංෝ්එකිා්ඉආු්සආ්හ්පබආ ්
්ි,් ආ්ත් තාකි් නංළ් යි් එකිා්ඉට් ිංෘ් සකටට්
ආංෙකත ් ්්යකි.් ිඉු,් එකිා් ්ර්රහා්කළ්ආු් ්
්භ්ට්ත්්සහක්්එ්්යිි.්එආංෘ්එකිා්ආිතා්කසත ්
සකස්්ආ් කළ්ළතටු්ආ්ත්තාකි්අආෙ භා්ආ් කළ්ළතටු්
ඒ් ස්ි් සා ාතමඉ් ආනඉාි් කරි.් ආ්ත් තාකි් නංළ්
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යආිඉ් එකිාආ්ෝ් ි ක්ට් නෘ් ධං.් ආි් ය ්් ශ්ර් ධ්
කුර්්්නතසඉආඉ්ආිආසේ. “්ාළට්ගඉක් ්නංළ්කරා්
හළඉආඉ් ්ි් ාළ් අආෙ භා් ආ් කආළේ.් එආංෘ් (එ්්
සගවආ )් ාළආු් නිාානපආු් ු්ාි් ්ාතආ්ඉ්.“් අල්
කුරඉ්28-86.්

් ආ්තාත,් ්ි් සංාළාතෙඉ් ්් ආන ් මංිි්් (සල)්
කිා්ඉට්තහ්නංළ්ධ්අ්ර්එි්අතසක්ා්ඉන්එකිා්ඉආු්
මලආ්හ්අමකි්ආත්ස ්සගයි්කවෙෘ්ගටං.්්ු්්්හ්
්්්ඉන්නතා්එකිා්ඉ්ආු් මලආ ්ු ං්්්ආනාාඅ්්ර.්
එකිාආු්අෘනා්නතා්තහිග්්  ප්් ෘෘත්්ආනඉ් ්.්් තවි්
් ප් ස්තා්ාත්්  ස්ර් ස්කා්්ක්  ුුහ්්් ක ආිඉ්
ආකආ්කආු ග්ළහ්ාත්ආනඉාි්ආකආර්්ළත්සාිාආ්ි්ඉ්
ස හආක්්  සා,් මංිි්් (සල)් කිාආ්ෝ් ශ්ර් ධ්
කුර්ආන්රරාරආ්ඉ්ළහ්්අෘනෘ්කරඉ්ට්තඔ්ි්කර්්
ආකආ් ්ධආන්්ි,්සඔි්අතස්කාතකි්අඉ්අ්්්් ආන්ස්්
ං ඟි්නාහ්්්කරයඉ්ට්තය්ළහා්ය පිට්පබණ.්් ්ාිෘ්
අුතුකා ්අතස්කාතඉ්හ ්නතා්ි ංජ්්ා්්් ආන්සඉාඉත්
ආනප්සටඉ්ට්ස්ි්ආ්හ්නාහ්්් ා්කආ්ෝ් ෘසාං්කර්්
ළත්කවෙෘ්ුඉ්ා්කේක.්

් ස තාත.්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්්බෘත්්හ ළආිඉ්
නන්සකරඉ්ආයඉ්කුාතට්ංා්හිසාතට්මලප්ගඉ්්්ාිෘ්
අවේ් ෘෘතආන ්ි  කාආි්් ා්කආ්ෝ්එකිා්ඉට් ංාහ්
තාස්ආය්්ආු්්ආ්ෝජ්ාත ්්් නෘ්කළං.් ඒ් ආතාතට්
එකිාආු්ඒක්ආ්තතාු් පනෘප්්ආ්හ්ා්ක ිු,්එිගඉ්
ජ්්ාත් ආාු් කර්් හ්ාතු් අ්් ං  ්් යක් ්ි් ාවල්
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්ල ි ් කළං.් එි් ආ්ෝජ්ාත් ්බ් (සල)් කිා්ඉට්
්් නෘ්කආළේ ෘළා්්  ඉ්රබන්ා්් ි්කා ු්් ා්කආ්ක.්

් “ිආෘ,්  සස්් නවහක්  න්් හ බ් ාළ් තිහතෘ්
ආකආ්ක.්අන්සිාජආන්ාළට්පආළ්්ආයෞරත්්ය ්්ාළ්
ුප.්එආංෘ්ාළ්ු ඉ්ආය්  ෘ්පආළ්්කෙප් සා්ාආ ්
ජ්්ාත්ක හඹිට්නෘ්ත්ඇ්.්අන්සිාජආන්සිග්්ාළ්බි්
ුිා් ඇප් අ්ර,් ාවඉආු් සින්මුා්ඉ් ස්ලහ්  හනතට්
්ාජ්්් කර් ඇ්.් ාවඉආු් ආුිතෙඉ් ් සං් රයි,්
 ආිේ්ට්හ ්කර,්ාවඉආු්මකඉ්මෘආ්ෝ්ආ්ත් හ්තාස්
ආ් ි ප් ් (කා ු)් අ්් ළත් ාළ් න්මකාහ්කරඉආ්හ්.් ාළ්
සහකා් ළහා් පණස් ආ්ෝජ්ා් කහන් ් ිි් ්් නෘ්
කරඉ්ට්ක ි ෘආ්ම.්සිංර් ට්ාළ්ඒතා්පිය පිට්් ු්
ඇ්.“්්ි් ෘළා්කආි්.්

් “කකා්කරඉ්්අබල්ත ්“්( ෘළාආු්කඉ්ා්්ාි්)්
ිි්සතඉ්ආුඉආ්ම.“්්ි්රසල්(සල)්කිාආ්ෝ්න තව්.්

් “ිආෘ,්ාආ ්ආි්හ්ා්ිාුයආ්ඉ්ාළ්මුල් න්ඉ්ට්
ළහාආන ආර ෘක්තඉආඉ්්ි්අආේස්ි්ආ්නළ්එකක්කර්
ාළත්අප්අ්ර්ර්තෘ්ආකආ් ්කරඉආ්ම.්ාළ්ආයෞරත්්
න්ඉආඉ්්ි් ාළත් අආේ්ා්ක්ා් ආහස් නෘ්කර් ස්ි්
ුර්්ය පි්ාළට්්ාර්කරඉආ්ම.්ාළට්අතහි්තඉආඉ්
රජකි්්ි්ාළත්අආේරජ්ළතට්නෘ්කර්යඉආ්ම.්ාළට්
් භ් ආංෝ් ාඉතෙඉආයඉ්  තගර ් සග් ය් නත් කර් ය්්
ආ් ං කත්පආ ්් ි්ු  භ්ි ඉ්්ම් කාරආ්ෝ්ආයඉතා්ාළත්නත්
කරඉආ්ම.්ාළට්නත්්හ ආළ්්කේඅආේස්ි්ර්්් ්ුි්
කරඉආ්ම.“්්ාආතඉ් ෘළා්්ත්ගරටෘ්න තව්.්



 

29 

් ආිහ ්යිි්ත්්ත ුයෘ්කේ ්් ි්් ය්්යආරෝනාා්
 ්තකඉ් ආිඉි් න රණ් කආරිාතෙඉු් මංිිග් (සල)්
කිාආ්ෝ්කස්ි්ළහා්ආළ ආර ෘකතකඉ්කටයක්කළ්ළත්
අාිා්්ක ආි්හ්ාති.්

්  ෘළාආු් කකාත් අතසඉ් කළාිඉ් නන් රසල් (සල)්
කිාආ්ෝ් “ාආ ්කකාත්අතසා්ු්අබල්ත ්?“් ්ාආතඉ්
 ිනආි්.්

් “ාි“්්ි්පිකේහ බණ.්“එආසේ්ි්ිට්ු ඉ්සතඉ්
ආුඉ්.“්ආහස්රසල්(සල)්්න තන් ට,් ෘළා්ු්එකඅ් ්.්

් අල්කුර්ආන්ෙස්සහාෘ්41්ත්්සරාආතඉ්1්සට්38්
ු තා්ත ක්රසල්(සල)්කිාආ්ෝ්නාරා්්්කළ් ට් ෘළා්
ුඔෘ්පට්නස්ු ිා්් ්ා්්ඕ්ඔ්කමඉ්ඒතාට්සතඉ්ගප.්එහ්නළම්
ත ක්ං්ර්සං්අතසා්්් ක්ආුක්නං්්ු  ආි.්

් “ංාමි.්ු්ාි,්නරි්ු්ාිආයඉ්නංළ්යික.්එහ්ත ක්
 ස්්ර්කර්්හු්ගඉක්ක.්තටංා්යඉ්ා්ජ්්ාතට්අරාබ්
ළසඉ්කුර්්ක.්ශ්ාරින් ු,්අතතාු්ු්ාවඉආයඉ්ත ද්
ආුආ් ්ත ළආකප.්එආසේආංිඉ්ාවල්ආ් ්අසඉආ්ෝ්.“්

් “ර්ු.්ු තාහු,්හෙු,්සඳු්ාලආු්ු තභටාඉ්්ඉ්ආයඉ්.්
හෙටු,්සිටු්නු්්ආ් කරා.්ාළ්ාලට්්ි්ඉආ්හ්්ි,්
ඒතා් ුිා්්්කළ්අලහාං්ට්නු්්කරා.්්

් ාවඉ් ්ර්්ල්්ි.්ාළ්හම්සඉ රා්්ආ්හ්ර්ුතල්
ාල්න ශ්ර්කරඉආ්ෝ්.්ාවල්ර්ාස්ආ් තඉආ්ෝ්.“්
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් රසල්(සල)්කිාආ්ෝ්කුරඉ්ත ක්නාරා්්්කර්සජුා්
ක ි්ය ්්සිංඉ්තාකි්ක්්ධ් ට්සජුා්කර,්“අබල්ත ්,්
ාළ් සතඉ් ගඉ්ා.් ු ඉ් (්ප ්)් ාළට් ්ාරි.“් ්ාආතඉ්
න තව්.්

් මංිිා්් (සල)්කිා්ඉආු්ළහාආන ආර ෘපත්කි ්
ු ි් මස්මි් ් ආ් ත්් ජ්්ාත් නි් ් ආ් ත් මස්මි්
ජ්්ාතු්ආිි්ස්ාආ්ඉ්තටංා්ය්්යකි.්

් මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්අලහාං්ආු්්බතරආ්ක්ළත්
ආිි්තාකි්්ඉට්සතඉ්ගඉ් ෘළා්අතආළෝර්කර්යෘආෘ්.්
ාලආු්අරි්මකරඉ,්මංිි්් (සල)්කිා්ඉ්නාරා්්්්
කර්ආනඉ්ධ්ත ක්තමඉ්ත්්කර්යෘ්ළත්ාලට්  න්කආළෝ්.්
මංිි්් (සල)් කිාආ්ෝ් ර්්් ආංෝ් ළහ්් හළ්්
අආෙ භාආතඉ්අල්කුර්්්රේා්කආළේ්ි,්ඒතා්හළා්
යඉ්ට් ආි්ට් ළුා්ක්ි් අතසක්ාත ්හ ආළඉආඉ්් ්.්
ආිහ් හ්්්්්ි,්එකිා්ආිි්ක්ි්අතස්කාත් ප ආභෙන්
කආළේ ඇි?් එ්ට් පිකේ සන්ඉ්ට් කසආත ් ්් නෘ්
ආ් යිි.්

5.්අරාබි ාානෙෙි් සමිිාිහා වමි
්ඳිාද? 

අරාබ් ජ්්ාත් එ සෘ් කර් ාවඉට්  ම ප්් හළා්  ආි්
අරමණඉ් ශ්ර් ධ් කුර්්් රේ්්කළ් ළත් ඇ් ි් අ්්
අුංස්් ්් නෘ්කරප.්ඒතා් නං්්සිංඉ්ආංෙකඉ්ි්්බි්
ත ආි.්
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නළමත,්ාවඉ්්් නෘ්කර්්්ුක්්පිය පිට්්ි,්ශ්ර්
ධ් කුර්ආන්  රා්් ආෘිාත් අරාබතෙඉආු් සිග්් ංා්
 ම ප්් ්්යකි.්ඇෘආ්ඉි්අරාබ්ජාපඉආු්සිග්්ආංෝ්
 ම ප්්පිළිත්නතස්්තාකි්කසත ්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්
ුකඉ්ට්්  ්.්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්කකතර්ා්මංිි් (්සල)්
කිාආ්ෝ්් ාආතඉ්ආි ආං්කට්ආංෝ්සකආි්් ි්එකිාආු්
අරම්්අරාබ්ජාපඉආු්සිග්්ආ් ධ්අ්ර්අති්තහආ්ඉ්
එ්්පිළිත්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්ආක ් ්කතෘ්සිංඉ්ය්
් ප්ළත්ආනඉතා්්්්ං ක්.්

් ආුතාත,් ශ්ර් ධ් කුර්්් ්් නෘ් කර්් ්ස්හාම්්
 ිිා් ආංතෘ් ජා්ිඉර්  ජාත් එ ්රා් ආයෝම්කට් ආංෝ්
රටකට් විා් ධ් නට් ජාප් තාු්ට් තුා් ංාෘනසඉි් ආත්ස්්
සිාජ්ක.්ස්ි්(ං )්ංා්අස්ි්(ළාපල)්අ්ර්ආතඉ්කර්
ආනඉත්්සිකලන්්්ස්හාි්ආි.්ආකආ් ්කි්්රටකට,්
ජාප්කට.්කහ්කට,්්ාභාතකට,්තු්්කට,්ආල්්ඔ්කිට්
අ්ෘ්වතෘ,්ආිි්සිකලන්්පියෘ් යස්ආිි්ජා්ිඉ්ර්
 ජාතට්අ්ෘ්සාිාාකආ්ක්ළතට්ාල්නෘ්ආති.්ඇෘආ්ඉි්
ප්ාආයඉ්ුෙතඉ්ආතඉ්ත්්අතස්කා්නතා්ආි් සා්සගව .්
ආිි් සිකලන්්  සා් නවල් ංා් සිාජ්් කළ් ආාු් බඉ්්
යිටු්සගවණ.්් ් (සල)්කිා්ඉආු්ළාෙනා්ත්්ංිසා්
(රම)්මස්මි්ළතට්නෘයආිඉ්කආරිා්තෙඉආු්අසං්්්
්තෘ් ග් ධ් අ්ර්  ෘළා් සිංඉ්කආළේ ආිි් අසාිා්ි්
්ෘෘත්් ය ්ි.් ්ස්හාි්් ජ්් යෘ් නන,් අරාබ් ආ්හආන්
න තකආ ්සිකලනතා ්සිග් ්ධ්අ්ර්ශ්ර්ධ්කුර්්්
 ළහ්ආහස්ෙකල්ගඉආඉු්එත  ්සිග්කටි්
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් ආ්තාත,් මංිි්් (සල)් ්ිා්ඉආු් අරම්් අරාබ්
ජාප්්එ සෘ්ක ි්ධආන්්ි,්එකිා්රආජක්කර්්ළතට්
 ෘළා්ආන ආර ඉගත ්ගඉ් ට,්එකිාට්එ්්ආළ ආංෝ්සකලඉ්
පියඉ්ට්පබණ.්රජතරආ්ක්තහආ්ඉ්හ ආළ්්ළහ්්ංා්
්්කර් නආ්ෝග්ආක ටආය්්එ සෘ්අරාබ්රාජි් ්ආය ු්
්යඉ්ට්ක්ි්අතස්කාත ් ුාතා්ඇ්.්එආංෘ්්බ්(සල)්
කිාආ්ෝ්එ්් ෘ ආභෙන්කළ් ට්එත  ්ආෙෝු්ාු්ඒ්සිඅි්
බි්ත ටණ.්

් සිආතාත,්මංිි් (්සල)්කිා්ඉආු්ආච්්ාත්අරාබ්
ජාපක් අ්ිා්්් ආය ු්් යි ් ආසේ ස්්් අ්,් ශ්ර් ධ්
කුරඉ්ත ක්එ්ට්නටං  ්යි්ු ක්ක හඹිකට්නෘආතප.්
එිඉ්තාකි් ් ුන් ්තහආ්ඉ්ළහම.්“අආංෝ්ි ්ි්
ස ළ  ඉි් අලහාං්් ාළ් ආ් රා් යෘආෘ්.් ාළ් ් න ශ්ර්
කආළේ.් ආහ ත්ස්�ඉට් ්ංළඉ්ාළ්ආ්ෝරා් යෘආෘ්.“් ි්
ිහා්කාතේන තනආතෝ්.“්3-42.්

් ්ං්් සිංඉ් තාකි්  සස්් ආක ට් නතසඉආඉ් ආෙන්
කිා්ඉආු්ි ඔ ්ඉ්ත්්ි  ්ි්කම්්ය ්ි.්එත  ් කි්
ආයෞරත් ්ළිළහආන්නතා්කසග්ස්කා්්ක්ි ්ි්කම්ට්
ප ්ිා්්  ්.්මංිි් (්සල)්කිාආ්ෝ්අරාබ්ජාපආ්ක්ත්්
අ්ර්එකිා්අරාි්ක්අ ්ආන්ඇික්ආි්අරාබ්ජා්්ාතටි.්
ාවඉ් අක ි ප් වතෘ,් ආෙන් කිා්ඉආු් ් ිත් යආු ්
කාඉ්ාත ්ත්්ි  ්ි්කම්්ආහ ආි්ස�්ඉට්් ංිඉ්ආ්ෝරා්
යෘ් ළත් ශ්ර් ධ් අල් කුර්ආන් ්්ා් අහිකාර් ්ාභා්
ෛහමආ්ඉ් එකම්් තු්්ා් කරා් හළි.් ්බ් (සල)්
කිා්ඉආු්ිත්ය ්්ආංෝ්ආත්ෘ්අරාබ්කාඉ්ාත ්ය ්්



 

33 

ආංෝ් කසත ් ශ්ර් ධ් කුර්ආන් සිංඉ් ය් ් ්.් අරාබ්
තෙඉආු්ජාපක්අ්ිා්්්තුර්්්ක ආිහ්ආ්ආු්්ළතට්
ආෙෝු්ා්එලහ්ධ්මංිි් (්සල)්කිාආ්ෝ්එි්කටයෘ්්් ට්
ආ් කර්එකිාට්එආරහත්කිඉම්්කළ්යආුි්ජාුඉආු්
කාඉ්ාත ්ය ්්ආි්රි්ආවභ්ඨ්තේ්ආ් ුා්නාරා්්්කරි්
ු?්අරාබතෙඉට්ආ්ෝහකි්කර,්ාවඉට්නංෘ්ආහස්ස හක්
යආුි් ජාුඉට් අ්ෘ් කාඉ්ාත ් ශ්ර් ධ් කුර්ආන්
 සස්්ි්ආයෞරත්ට්හ ්ධආන්ආකආසෙු ?්අරාබතෙඉ්එ සෘ්
ක ආි්අුංස්බි්ආංළිට්නං්්සිංඉ්්තෘ්තාකි් ්
ළහතෘ්නංර ්එලහ්කරඉආඉ්ආිආසේ.්

් “්ස්රාිල් ුෙත ,් ිා් ාළංට්  ුා්්් කළ්  ආහෙභ්
නර සාු්සං්ිා්ාළ්ආහෝක්තාවඉ්ආකආරහ් ෘකතභට්කළ්
ං ලු්සහ්කරා්ි ් .“්අල්කුරඉ්2-47.්

් කන්ජාුඉට්ු ද්අ්ිා්්්ු ත්්ආකආ් ්ාවඉආු්
ජාපක්රුිළර්්අවසස්ා්පණස්නග්ජාුඉ්ය ්් හස්ප්ය්
යා්්ා්කරි්ු්්ඉ්්සප්්ං කු?්

් නට්ජාපතාු්්ි ්්සිාජ් ්ආය ු්් යඉ්ට්හ්ා්කර්්
අ්ට් අල් කුර්්් න ං ්ම් පිකර ් සන්ඉආඉ් ආි්
රකාර්ටි. “්අආංෝ්ම න ,්ස ළ  ඉි්ප මආ්කආයඉ්සං්
ස්ා්කආයඉ්ාළ් ුිා්්්ආකආළම.්ාළ්එකආ්කා්ු ්්
යා්පණස්ජාුඉ්ංා්ආයෝම්ඉ්ආකආළම.්්(පිකල්කරා්
පණස් ආ් ආි)් ස ළ  ඉි් අලහාං්් ආු් සඉ රා්ආ්හ්
ාආළඉ්් ්ා්ආයෞරත්ඇප්්  ් ෘ්ා,්ාආළඉ්බ්්ළ ප්ි ්ා්.්
අලහාං්්සුති්ා,්සුත්ිා්්.“්49-13්
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6.්සුාොර්ග්්තුර්්්ක ි්අරම් ු?්

් ික්ු  ්ධ් හ්්්තහට්පිකේ ිට්ආ් ං ක් ආි්
ආංෙකආතඉ්සුාොර්ග්්තුර්්්ක ආි්අරමණඉ්මංිි්්
(සල)්කිාආ්ෝ්ශ්ර්ධ්කුර්්්රේ්්කළ්ළත්ඇ් ි්
 ්තකඉආු්අුංස්්ය්ඇ්.්ආිි්සිකලනආ්ඉු්් තෘ් හ්් ්
කහන් ්න ්්්ය.්

් සුාොර් ග්් තුර්්් ්්ාිෘ්  කි් අරම්ක.්
තිොත් ආංෝ් ආළ ේ ත  ් ගස ෘ් ිාුයආ්ඉ් ්තෘ් ය් එ්්
සා භාෘ් කර් ය්් යකි.් ත ර්් හ්ා් ිාුය් ් ආ් ුමඉ්
සුාොර් සිනඉ්් සිාජ් ් ආය ු් ්අඉ්ට් ්බ් (සල)්
කිා්ඉට්පආළ්්අතහි්ාත්ය ්්න ං ්ම්කෙප්ආ් ි ප්
අ්ර් ආිි් ආෙෝු්ාත් එලහ් කර්් ප සු් එ්ට් පිකර ්
ස නිිට්අආන ආං සෘ්ආි.්

් ආුතාත් අලහාං්ට්  ේරත් ආළ ේ කි් පිකල්
සංය්්නාන් ්ළතට්ශ්ර්ධ්කුර්්් කාහ්කරඉආඉ්
ආිආසේ.්

් “්තු,්අලහාල්ආකආරහ්ආළ ේආයක්අ්ට්ආංෝ්ාලට්
කසත ්තන්ිාුයආ්ඉ්නංළ්තා්ආ් හ ආළ් ,් ‘ිට්තන්
නංළ්වආන්‘්ි්ක්අ්ටු්‘අලහාල්නංළ්කළ්ු ්්ත  ්ු ්්
ිිු් නංළ් කරඉආ්ම‘ි් ක් අ්ටු් තුා් අනරාරකෙතඉ්
කතආුු?“්අල්කුරඉ්6්-්93.්්්

් “ාල්අන්ය ්්ආළ ෙත ්ආයකආි්්ි්ාල් ුක්පඉ්
අලහා්යඉආ්ම“්අල්කුරඉ්69-44්සං්45.්ආි්පිළිත්
ශ්ර්ධ්කුරඉ්තාකි්42්–්44්සං්16්–්105්ළහඉ්.්
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් ්ං්්සිංඉ්ත ක්ස්ලහි්එත  ්ආළ ේආය ්්්අ්ට්
්්ාිෘ්  ඉ්්් ුිති් හ ආළ්් ළත් අතතාු් කරි.් අල්
කුර්ආන්්ු්ත්්ිා්ළත්ු ්්ආය්්තිෙ ක්ආහස්එ්්
ආු ්ඉ් තංඉආසෙආු් තුඉ් ළත් ු ාතෘත් ආළ ේ නතසා,්
මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්අනරාරකේආත ්ළතට්්ිාත්නෘ්
කර්යප්්ි්කත්ං කු?්එකිාආ්ෝ්නතස්්ආළ ේකතුා්
ආංෝ්ජ්්ාත්ආස ්ා්යප්්්්බ්් සා්්ං්්සිංඉ්තාකි්
ආි් රකාර්ට් නතසඉ්ට් පබණ.් “ආු ්ඉ් තංඉආසේ
ආතාආතඉ්අතහි්්ි්ආළ ෙි ්ධතු්නතසඉ්ඉ්ආකආරහ්
කසග්තරු ්් ්.“්්එආංෘ්එත  ්එක්තාකි් ්ධතු්ශ්ර්
ධ්කුරආන්ු ්ට්් ්.්

් ඇෘ්්තහආ්ඉි්සාඉ්්නාවි්(St.Paul)්කිා්ළිළල්
අිෘ්ග නආි්ආරෝි්3්–්7්ආිත  ්තාකි් ්ආ්ගආි්.්
‘්මෘ් ිාආු් ආළ ෙත් කර්් ආක ට් ආය්් ආු ්ඉ්
තංඉආසෙආු්ිහි්්පණස් ඉ්තංඉආසේආු්ස ළඔකි්ත ද්
වආන්්ි,්ිිෘ්නිකාරආ්ක්ආිඉ්්තෘ්  හේ්්කරා්
හළිු?‘්

් ආ්තාත.් මංිි්් (සල)්කිාආ්ෝ්සිපු්්ශ්ර්ධ්
කුර්්්එක්අතස්කාතක්ආය්්රආි්්  ්.්තසර් ස්ක්ක්
කාහ් ්මනලආල,්ආක ටස්්තහආ්ඉ්එ්්ආංමුරි්කරා්
හ බ්අ්ර,්එි්කාහ්්කළ්ඕ්ඔි් හ්්්කට්පිකේසන්්්
ළතට්ශ්ර්ධ්කුර්්්සථ්ර්ආන ආර ඉගත ් තත්ත්් ් නෘ්
කරි.්“ආි්අල්කුර්්්නංළ්කරා්හ බ්සිආ්හ්එත  ්
කෙප් ය ්් ාළ් ඇනතා් ්ි් එ්් ාළට් න ං ්ම් කරා්
හ ආළි.“්අල්කුරඉ්5්-101.්
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් ආිි් අතස්කාආතඉ්  ආ්ෝජ්් යෘ් ජ්්ාත් ආ් ආ් ්
කෙප්ය ්් හ්්්ඇසං.්ි ෘන ඉ,්සගත,්කාඉ්ාතඉට්ාසේ
සගයි,්ය්රආ්ඉ්ජ්්හ බ්තස්ක්ය ්්නි් ්ආ් ත්ගල්
කු්ිඉ්ත  ්ඓපංාසක්්ා්කිඉ්ය ්ු් හ්්්ඇසං.්
ආිි්  හ්්්ඉට්  පොර් ු තමඉ,් අති් තහආ්ඉ් 15්
ත්ාත ්නි්,්“ාවඉ්ාආළඉ්ආි් භ්්ය ්් හ්්්කරප.්
ාවඉට්ආි්අය ඉ්නතසා.“්් ි්ශ්ර්ධ්කුර්්්මංිි් (්සල)්
කිා්ඉට්නතසි.්ආිහ ් හ්්් ්න ්්්ග්්ළත්ආනඉතා්්්්
යකි.්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්සිාජආන් පසිස්කර්්ක ආි්
අරමණඉ්අල්කුර්්්රේ්්කආළේ්ි,්එි්ජ්්ාත්්් නෘ්
කර්් හ්්්එි්අරම්ට්ය හආන්්අය ඉ්පආ ්ු  ි්කමඉ්් ු ්්
යඉ්ට්අතස්කාත ්ආ් පබණ.්රආි්රංාර් හ්්්්ය ්්සාකච්ා්
කරඉ්ට්න මආ්්්ජ්ාානප්තරආ් ්ඕ්ඔි් හ්්් ්් ් නෘ්
කර්්ආහස්ිාරි්ආි ඉට්රරාර්ා්ක ි්ාත්ට්ලේහ්ාත ්
ආ් ආි.්ි ඉු,්ආ්හනාහ්්සරකෙතඉ්ය ්්සිංර්ි ාආරිආි ඉ්
 හ්්්කරඉ්ටු්අතස්කාත ්ඇප්ආංි .්

් සුාොර්ග්්තුර්්පිළි්සිකේට්එආරහත්න ්්්ග්්
්තෘ් හ්්් ්්ි්මංිි්්(සල)්කිා්ඉආු් කාහ්ඉ්නතා්
කහන්් ඉන්අලහාං්්ශ්ර්ධ්කුර්්්කළ් ත ර්්කර්පළිි.්
ආි්ට්එක් ුන් ්ළහම.්් බ (්සල)්කිා්ඉආු්ළාෙනා්ංිසා්
(රම)්කිා්ිර්ට්්නෘ ්.්එකිාආු්ිළ්සෙර්අබ්න ්ාඉආු්
බ ්් ත්් හඉ්්් ි ෘප්් ්්ාිෘ් ක ේ ආහස්කනා්  කතප්
කළා්.්එකිාආු්ිළ්සෙර්ගට්්බ් (සල)්කිාආ්ෝ් ‘ආි්රි්
ආකෝන්ට් ආි්ට් ආනර් ිි් නෘ් ආ් වආ්ම.් කආරා් තෙඉට්
 ේරත්අලහාං්්ි ට්ජ් ග්්ආං ෘ.්ාවඉආු්පස්්ආුආ්කආු්ි ළ්
සෙේආි්රකාර්ට් කතප්කරඉආ්ම.‘්්ි් කාහ්කආළේ.්ඒ්
අතස්කාආි ්එකිාට්අලහාං්ආු්තු්්ආිආසේනංළ්වණ.්
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් “ාළ්ුිති්කරඉආ්්හ්්ි,්එිඉ්ාළ්ආනළා්හ ත්ු ්ට්
සිා්් ු ිඉ් ුිති් කරව.් ාළ් ්තනා් ්ි් ඇෘආ්ඉි් එ්්
(්තවි)්්තස්වඉට්්්ා්ආං ි්.“්අල්කුර්්16්-126.්

් ්ඉ් අ්කෙත් රසල් (සල)් කිාආ්ෝ් ්ි්  කාහ්් ්ට්
ආ් කළා් නි් ් ආ් ත,් ය්ර්ක් ිළ් සෙේ  කතප් ක ි්
මස්මිතෙඉට්සිපු්ආ්ඉි්්ං්ි්ු්කළං.්

්  ල්්්ටආඉ ්්බ්(සල)්කිා්ඉආු්මතට්ත ගප්නං ඉ්
එකිා්ඉ්ආු්ු ් ්ක  ණ. “්ාවඉආු්් බතර්ාආු්මලආ ්ආල්
සම්ඔිට්හ්ා් කර්් ජ්්ාත ් ්යප් තඉආඉ් ආකආසෙු  ?“් ි්
එ්ිාආ්ෝ්කං.්එ්ට්පිකේතහආ්ඉ “්ාවඉ්ආකආරහ්සිාත  ්ි්
ආංෝ්ාවඉට්ුිති් ි්ආංෝ්කසෘ්ාළට්් ්.්ස ළ  ඉි්ාවල්
අනරාරකෙආතෝ්.්අංස්්න්ු ්ු්ආන ආළ ආතහ්ු ්ු්අලහාලට්.්
ාල්සක්ආකආ්ක්කිා්කරඉආඉ්.්ාල්සක්ආකආ්කට්ුිති්
ආුඉආඉ්.්අලහාං්්සිාත්ආුඉආඉ්.්ු ්ාන්.“්් ් 3් –් 1්28, 1්29්
ත ක්නංළවණ.්

් ඇෘ්්තහආ්ඉි්අල්කුර්ආන් රා්්අතහි්ාත්සිාජආන්
සුාොර් ග්තුර්්් ළත් සුි් නතා් ත ර්් ි්්ක.් සුාොර්්
පිළි් නආුස්්අල්කුර්ආන් ආිු්්තමඉ්ආක ටස ්නිණ.්
 හ්ත්්පිළිත්අරි්්්්ංා්න  භ්්කර්්ආහස් නආුස්්ආු්්
ත ක් හාහ් ිා්් ්අල්කුර්ආන්සිංඉ්ය්ඇ්.්

් “අලහාං්් ුිා්්්ආකආසේ කිආ්ඉ් ෘනාු්්්කආළෙු ,්
නනත්ි්ෙෘනාු්්්කරඉආඉ්ු ි්්මආ්හ්යිඉ්කර්ළහා්ි්
ක්ා.“්අල්කුරඉ්29-20.්ආිි් භ්්පිළිත්12-105,්2-29,්
38-27ක්7-185්ත  ්ත කු්ක්තා්ළහඉ්.්

් ආ්ත්  හ්තාස්් සං් ්ස්හාම්් ශ භා් නු් පිළි් තාකි්ඉ්
150 ්නංළ්ධ්අ්ර,්ස්තා්ා ක්ස්ිඉ්පිළි්තාකි්ඉ්756 ්
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නංළ්වණ.් හ්ත්්ය ්්අරි්්්්ක ි්පිළිත්අල්කුරඉ්ු   ්
ධ්ස හකලහ්ආක්රි්ු ි්ආිිඉ්අතආළෝර්කර්ය්්ං ක.්

් අතසා්්තහආ්ඉ්මංිි් (්සල)්කිාආ්ෝ්ු  ාතෘති්ශ්ර්ධ්
කුර්්්  ළඉර් කළ් ළතට් ්ය්් ආෙෝු්ාත් එකිා්ඉආු්
ෙ ්්්ංා්ඓපංාසක්සා ්ඉ්සිඅ්කසආසෙෘ්ි්ස සආිඉආඉු්
් ්.්් බෘත්්ය ්්කකා්කරඉ්ට්ආළ ආංෝ්කහකට්ආනර්සටි,්
ස්ි්තඉ්්ා,් හ්තාස්තඉ්්ා්ත  ්ආයෞරත්්ාි්එකිා්ඉට්
සිාජආන්හමය්පබණ.්එකිා්එ ්ත්ාත ්වතු්ආළ ෙතෘ්න තස්
ළතට්කස් ටක්සිංඉ් ්ආ් ි ප්අ්ර්එකිාආු්සකරඉ්නතා්ඒ්
ළත්පිය ප.්එකිාආු්රුි් ොර්්රරි්ආන ්ස ා්කඉු්ි්්
් අ්කආරිා්ජ්්ාතට්අඬ්ය සං.්එකිා්තටා්ාවඉ්ආර  ්ධ් ට.්
“ාළට්නංර් ිට්සුා්ිත්අහ්තාආරෝංක්ආසේාත ්කඉු්පට්නස්
න ම්්සල්ා් ළත් ිි් න තනතආං ෘ් ාළ් ිාආු් තේ්  හ්තාස්
කරඉආඉු?“්ි ් ං්්්කළං. “්ාි.්ාළ්කසග්ක ළ ලහ ්ආ් ි ප්
ආකආ්ක.් ාළ් කස්  ටක් ආළ ෙත ් නතසා් අප් ආ් ු ම.“්
්ාආතඉ්ාවඉ්පිකේගඉං.්්

් එ ්කආහක්්එකිාආු්ළහතෘ්සකආර ්ධ්අබ්න ්ාඉ,්්බ්
(සල)් කිාආ්ෝ් ආළ ෙකාරආ් ් ්ි් ආෙෝු්ා් ්යඉ්ට් නතා්
නනළට් ්.්ි ංිි් (්සල)්කිාආ්ෝ්ආ්හ්ා්කරඉආඉ්කි ්ු  ි්
ආරෝිාා් අානප් ආංරා ම්ස්් රජ් ් න්  හ්්්ට් “අලහාං්ට්
නි් ් ්ි්්් ආහසෘ,් ාලට් කසආත ් රආ්හ් ආ් කර්්
ආහසෘ,්අආේමකඉමෘආ්ෝ්න තස්ස්ිආ්්් ත්්ු ි්්ආහසෘ්ාල්
නතසි.්අලහාං්ට්් ිගි්කර,්ාලආයඉ්නි් ්්ාච්ා්කර්්
ආහසෘ්ස්ි්නතස්්ආහසෘ්ප සගත්ාතෘත්්ආහසෘ්ිාුඉ්
සිඅ්නංුත්්තෘ්ත්්ආහසෘ්ාල්අනට්අ්්කරි.“්්ාආතඉ්
කා ු් තෙඉආු් පහට් අ්ෘ් අබ් න ්ාඉ් පිකේ ගඉආඉ්.්
 හාු්්සනං්්බංා .්
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් එකිාආු්අතික්්ාත්්ස්ාක්කර්්්තෘ්ත ුයෘ්ස්ා් ්
ආුස්ළහම.්සකරඉ්එකිා්ඝා්්්්කරඉ්ට්සුා්ි්ය්එකිාආු්
 තස්තට්කළ්අතස්කාආි ්් ්ාර භාත්සිංා්ි්්ාතට්පටෘ්
යිට් ආනර,් නර ා්ත් ්ළා් යඉ්ා් ආහස් ්ාර් කළ් කආරිා්
සකරඉආු්තල්ා්තස්ක්ස්ලහ්ාවඉට්රනන්් ාර්ආු්්ආහස්අම්
(රම)් කිාට් ්ාර් කආළේ.් එකිාට්  ස්ාආන් ආෙෝු්ා් ් ා්
කආරිාතේනතා්්ි්තල්ා්ර්ර්ා්්්නර ා්ත්්ළා්යඉ්ා්
ආහස්ආු්්්රිට්ාවඉ්එකිා් හ්තාස්කළ්ළත්්ඉ්ආනඉති.්

්ං්්සිංඉ්කෙප්ි ්්මංිි් (්සල)්කිා්ඉආු්අතික්ාත්්
සං් ුාර්ග්්්ය ්්එකිා්ංා්යා්ආුා්කළ්සකරඉ්නතා්සංපක්
කර්්ළත්්පංාසිආ්ෝ්තාු්ා්කරප.්

් ආි් පිළිත් කසග් ්ුක් ් ආ් ි ප් ආංිඉ,් ඇ් ි්
 ්තකඉ්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්ු  ාතෘති්කුර්්්පිළිත්
ආළ ෙත ් කළ් ළතට් ් න් ආෙෝු්ාත් ්ත්් ුිා,් එකිා්
ආච්්ාතකඉ් ආ් රත් ආළ ේ ආය ්ා් ශ්ර් ධ් කුර්්්
අලහාං්ආයඉ්ළත්්් නෘ්කළා්් ි්නතසප.් ු ද් ආිේ්ංා්
ආෙෝු්ා්් යා්නරාජ්ට්නෘ්ආිි් ්තකඉ,්් ත් නරි් ්ආ් ුා්
යෘං.් ඒ් ත්ාහ් මංිි්් (සල)් කතා්ඉ් ය ්් සාාකිප්්
සිකලන් ්්් නෘ්ක ිි.්එකිා්අනස්ිාර්ආරෝගආ් ,්රෘි්
මළාතට්හ ්ධ්ආකආ් ්් ාආතඉ්අාකිනා්ු  තමඉ,්එි්ආරෝය්
්ෘෘත්්ි්්අල්කුර්්්ආ් ු ාතෘත්එකිාආු්ම ඉ්පට්ධ්
ළත් කෙප් ආනඉතඉ්ට් ආ්ගආ්ෝ්.් ශ්ර් ධ් කුර්්් ආ්ත්
 ආ්ෝය් ්ආ් ත්්ළත්ආනඉ ි්ාවඉආු්එකි්අරම්් ්.්

් ආිහ්ඓපංාසක්නන ි්ආුස්ළහම.්ුං්ත්ත්්හ්්තුභආන්
ි ු් ්ායආන් ආනර්ය් රටතල් පිළි්  ආහෙභිිඉ් ත්්
ඕ ්ඉටමස්ි් ආහස් ං වඉත්් ළටහර් ආලසකිඉ,් ්බ් (සල)්
කිාආ්ෝ්පිළිත් අුංස්් ු  යආිහහා් ආත්ස ්කළං.් 1840්
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තසර් ිාුක් 8් ත්් සකරාුා් ආ්ෝිස්් කාහිල් ්ි්  ්තආ් ්
(Heroes්&්Hero්worship)්යරිඉ්සං්යරිඉ්ප ි්් ්්ි ා්තකාත්
්ටආෘ්ාලආු්ආුත්්ආ්හ්ාත්රරි්්කආළේ .් ට්ආනර්මංිි්්
(සල)්කිා්ඉආු්ග්්්සං් ආහෙභආ්ඉ්එකිා්ඉආු්අතික්
්ාත්්ය ්්සහකා්ළහ්්ආහස්කාහිල්් ි්ආ්හ්ාආතඉ්ඇරයි්
කආළේ.්

් කාහි ආු්ආ්හ්ආ්ඉ්නන,්ාලආු්සිකා ්් ්තකඉ්ස්්
හ්ා් ් ිාුය්ට්්ත් මලපතර ් ආුඉ්ට් ධං.් මංිි්් (සල)්
කිා්ඉආු්් බෘත්්පි්ආ් යෘ්ාවඉ,්එකිාආු්අතික්ාත්්
ය ්් ආහෙභආ්ඉ්සිංඉ්කළ්් මෘ්එ්ිාආ්ෝ්් බ්තරආ්ක්් ි්
සං්අලහාං්ආයඉ් ආිු්්නංළ්ත්්ළත්අතිකත් හ්තාස්කළ්
ආකආ් ් ධතු,් ස ළ  ඉි් එත  ් කසත ් නංළ් ආ් ධ් අ්ර,්
ිා්සක්ආරෝය්් ෘෘතආ්ඉ්එකිාආ්ෝ්සල්ළත්ාවඉ්ආ් ආ් ්
 නරි්තමඉ්ආනඉාි්කරඉ්ට්ධං.්ආි්රකාරආ්ඉ්මංිි්්
(සල)්කිාආ්ෝ්ආළ ෙකාරආ් ්් ්්ි ්ආ්ඉ්් තෘකර,්මළාතට්
නෘ් අතික් ආකආ් ් ්්් ි්් ් ආසේ ආිි් යආරෝනාා්
ඕ ්ඉටමස්ි්තේආත්ස්්කරඉ්ට්ධං.්

් ආුතාත,්ආිි්යයආන්යආරෝනාා්අාරාජ්තා ඉ්අෘනෘ්කර්
යෘ්රස්ාා්ංා්අතකාා් ආ්හ්තහ්හස්ප්ා ්රයි්නකෙත්්
මභ් ්තිානා්ර්්හ්ාෘික්ආතමඉ්න තකණ.්ආිි්රට්ත ස්ඉ්
නාහ්්්ක ආි ්මස්මි්ජ්්ාත්සිඅ්සමනත්රව්්කරඉ්ට්
අාරාජ් තා ඉට් සගවණ.් මස්මි් ජ්්ාතආු් රයි් ආත්ස්්
කරඉ්ට්්ි,්්බ්(සල)්කිාආ්ෝ්ආංළා්ු කි්අ්්ං  ්්යක්
තළු,්ඒ්ආතාතට්සාාකිප්ත්ංා්් ුකාාුහත්ආ්හ්ා්කළ්යක්
ළතු් මභ් තේ ආෘෙි් යෘං.් ඒ් සිංා් කාහිලආු් රි්්
තාසුා්ක්ළතු්ාවඉ්ංඳ්ා්යෘං.්
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් ්ි�ස්් ය ්හර්්ඉ්්ා්සිායආි් සස්් හරා ආ්ක්ත්්
්ිෘ් ම්ි්මිු්් ි්ි ්යහ්ා්යආරෝනාා්අාරාජිආන්නාහ්්ට්
සං්මභ් ්තෙඉආු්තිානාර්ට් හාහ්තහආ්ඉ්සං්් ්.් කේ
්ඉ්්ාආි,්්ඉ්්ාා්ජ්්ාත්අ්ර්මභ් ්තිානාරආන්ආ් ්සි්
කාල් ආය ටාආහ ්  ්හ ඉුු් ්ි් නා්ම් තරආ් ් සිඅ් ාල්
සිළඉර් ්සලආන්.්ඇෘ්්තහආ්ඉි්1854්තසර් ්හ ඉුු්සං්
රං්ිකලහාහ්ආකර්ා ්් ි්් ඉ්්ාා්මස්මි්තරආ්ක්අ්ර්සග්ධ්
 ස්ර්රුරා්සිතාුආන් ම්ි්මිු්  හ්ේ්කෙආතක්තහආ්ඉ්
සලආන්.් තාුආන්අඉ්්නරාජ්ට්නෘ්ධ් හඔඉුු,්නාකස්කා්ආන්
ආනහාතු්්යර්ටු්නනත්ආක ඉස්ටඉලආ් නල්ාතරටු්(කුක්
රආි)්ස්කා්්ි ාෙත ්හ ළ්. (්මංිි්්ආිෝංු්අම්් ි් ්තආ් ්
රේා්කළ ‘්්බ්කිා්ඉආු්්  ්්කකාත්සං්ඕ ්ඉටමස්ිතෙ‘්
්්්ගඉකආ්ඉ් ිටා්යඉ්ා්හ )්ඕ ්ඉටමස්ි්තෙඉආු්්ත්
 නරි්්ය ්්ු ඉ් ිසා්ළහම.්

්

7.්ආච්්ාආතඉ්ආ් රත්ආළ ේආයුි්

් මංිි්් (සල)් කිා්ඉට්  කි් තරට් ආ්ත් තාකි්
ආංිුරි්ධ්රකාර්්සං්නනත්ත ඉ්තර් ආිු්්ආංිුරි්
ත්් ට්එකිා්නන්ධ්් ෘෘත්්පිළි්ං්ස්් ආුක ්පආ .්එි්
ං්ස්්තුඉ්නු්ි්කර්ආය්්ළටහර් ්තකඉ්ආිි්සිකලන්්
්් නෘ්කළං.් එි්ං ස්් තුඉ්ආුකි්රිභා් (රම)්කම්්
 සඉ්ුඉත්්හු්ළත්සනං්්අල්බංා ්ගඉකආන්තාුකා්ය්
ඇ්.්

්  හ්තාසතඉ්ිඉආු්ිා්ාත්ත්්අිභා්(රම)්කම්්
ආිආසේුඉති.්
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1. අල්ංා ෘ්බඉ්හභාි්(රම)්තර ්“්බ්(සල)්කිා් ,්
ාළ්කිාට්ආ්ත්ආංිුරිත්නංළ්තඉආඉ්ආකආසෙු ?‘්ි්
 ිව්.් එ ට් එකිාආ්ෝ් ඇ් ි් අතස්කාතඉන් එ්්
සාතක්් ාු් ්ආි .්එි්නංළ් ි්ි ංෘ්අසෙතට්නෘ්
කරි.් නංළ් ධ්කෙප්ිි් අතආළෝර්කර්යෘ් නන,් ඒ්
්ෘෘත්්් තෘ්ය්් ි.්ඇ් ි්අතසක්ාතඉන්ම ස්් ආතසඉ්
ිහා්කාතරආ් ්ිා්ආත්ට්න ම්්කකා්කර්් ට්ාල්
නතස්්කෙප්ිි් තටංා් ය ම.“් ්ි් පිකේ ගඉං.්
ඇෘ්් තහආ්ඉි් ු ද් ්්හ් ්්්ක් ආ්ත්  ආ්ෝය්
එකිාට් නංළ් යි් ගටආතම.් එකිා්ඉආු් ්ළආහහ්
ුං්්්බඉග්ය  ි්ිි්ගටආතම.්

2.  හ්තාසතඉ්ිඉආු් ිා්ාත් ත්් අිභා් (රම)් කම්්
ආිආසේුඉති.්“ආ්ත් ආිු්්අලහාං්ආු්රසල්(සල)්
කිා්ඉට්ආංිුරි්වආන්් ංනෘ්සහ්් ්ආි .්ඒතා්
රආහෝකිෘ් ුංතල් කාහ්් ආිඉ් ස ළඔත ් ළතට්
නෘවණ.්ඒ්සියි්ලුකහාත්ආකආරහ්සෘ්කළ්රහාත්
අාක් ්.්හරා්යල්ආහආඉ්්්්කහන් ්ලුකහාආි්
අලහාං්ට් ් ිගි් කරමඉ් සට,් ස්් නවආල් අ්් ු ක්
යඉ්ට්ආංආ්ි් ආතසට්න මආ්ි.්්ි්යි්්සිංා්
රංාර්රආය්්ආය ස්,්ස්්බ ්්ත්්ක ජා්(රම)්ආත්ට්
්ි්රංාර්ආය්්් ා්පණස්න මආ්ි.්නරා්යල්ආහආඉ්
සල් අතස්කාතක් ආංිුරිත් එකිාට් නංළ්  ්.්
ිහා්කාතරආ් ්එකිා්ආත්ට්සි ාේ්ය් ‘ක්තා‘්
්ි් ආ්ෝය්කආළේ.්‘ක් ිට්ි ි්ආ් ු ම.‘්් ි්්බ්
(සල)්කිාආ්ෝ්පළකේගඉං.්
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් “්ස්හාි්් සං් ළටහර“් ්ි් කතපආ්හ් ‘සිස්කතප්්
පළළි්ඓපංාසක්සිාආහෝේ්‘් ්්්ිා්තකාත් ්ටආෘ්
 මේහිල්් ි් ්ත්ා්ආිආසේ ම්ි. “්ආ්ත්ආංිුරිත්නංළ්
ත්්  ට් ්බ් (සල)් කිාආ්ෝ්  පආ්ඉ් කල් ිෘය් ං්ස්
අසපන්්ෘෘත්ට්නෘ්යි් සා,්්එකිාට්අනස්ිාර්ආරෝය්
ත ිඳප් ළතට් සිංේ ආෙෝු්ා් එලහ් කරඉ්ට් නටඉ්
යෘං.“්

් “්ස්හාි්්ංා්ළටහර් -් පින්ක් ුිා්් “්්්්
කතපආ්හ්ආ්ෝුිඉ්ු  ආ්ල්්ි්්තෘ් ්තආ් ්එි්
අුංස්් තහ් සාරාිහ්් ආිආසේ ම්ි.් “මංිි්්ඇස්ළ ඉගි්
හ්ා්ිගඉ්්ි්ආ්ත්යප්්ය ්්ක්ජා්කම්ට්ඒෘක්යඉතා්
අතසා්්ළත්ඇ් ි්අාතාු්නතසි.්ආු ්ඉ්තංඉආසේආයඉ්
හ බ්පඉගආතඉ් කි්තරට්ංටයෘ්අනස්ිාර්ආරෝය්්නංුා්
්ආි් අරමණඉ් ්ිාට් ආ්ත් ආංිුරිත් නංළ් ත්් ළත්
න තනආි් ්ි් ්තෘ් සිංර් අාතාු් ුඉති.් ආකලආ්ඉ්
නතසඉආඉ්්ි.්ක ජා්(රම)්්කම්ආු්ආක ටස්ාවඉ්්තෘ්
කර්අතසා්ි.්සග්වආන්ාලආු්අනස්ිාර්ය ස්ි්නි් ්ධ්
අ්ර,්ිහා්කා්තරආ් ්ගට්ළත්නංුා්ආු්්හ .“්

් ිා ් ්ි්  ්තආ්කආු් ස්කාතර්් ය ්් ආ් ුිඉ්
ු  ආ්ල් ආිආසේ ම්ි.් අනස්ිාර් ආරෝයආ්ඉ් ආනආළ්්
ආකආ්ක් ආසේ මංිිු් (සල)් කිාආු් ං ස ි්පබප්ළත්
ආට ආහආුෝ්ාතආ්රඉ්ි ා ්ු  භ්්ආහස් ිව්.්එආිඉි.්
අනස්ිාර්ය ස්ි ්අතසඉ්ය්්බකිා්් ගට්ුඔස්් තත්්ක ි්
ය ්ු්සිංඉ්කළ්ිා ,්එ්්අනස්ිාර්ආරෝය්ට්ආංෝ්් හ්
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රආිහ්ට්අුාළ්ළත්සිංඉ්කරඉ්ට්කසආසෙෘ්එකඅ්ය්
් ්.්

් අනස්ිාර්ආරෝය්සිකලන්්ට්අි්රත්රයමක් ්ිාත්
්මඉ්් තෘ්ආෙෝු්ාත ු්ආිි් ්තකඉ් සඉ්එලහ්කරා්
හළි.්එ්ි්රයිට්අාකත්ළ ිි ්ඇප්කර්යෘ්ආකආ් ්
සහ්්ු ක්්ං ක්අ්ර,්ඒතා්ආු ්ඉආයඉ්හ ආළ්්ළතට්
තරුතා් ස්ඉ්ට් ්ු් පආළ්් ළත් ආර රතල් ්ි් නා් ්
තරආ් ් නතසා් ඇෘආෘ් ආිආසේ.් ‘ාල් (මංිි්් සල්
කිාආ්ෝ)් ආිි් තිානාර් කාහ්් කළ් එ ්රා් රෘි්
තිේ්කට (්මහාතට)්හ ත්සලආන්.්්  ි ඉ්කහළහ්ට්
නෘ් ත්් ළත් තාුකා් ධ් ිතකට්  නඉ් ාල් ්ේ්  ආන්
ං්සආ්ඉ්සහ්් ප්ත්්රළාරආ්ඉ්ආනළ,්අෛර�ිට්සං්
ි්ඃකලප්් ිා්ාතට් ්ාජ්්් ආති.් අ්ආිය්ට් සං්
ආු ි්සට්  භණකත් නෘ් ත්් ාලට් ාලආු් ායෘ්
රටත ස්ඉ් ආළෝර්හ ත්ආකආ් ්ආහස්ආයෞරත්කළං.‘්

් රයමක් ම්ි් සිකලනආන් ආෙෝු්ාත් ්් නෘ් කළ්
 කලසඉ් ්ි්  ්තආ් ් ු් ආිආසේ නතසි.් “ාලආු්
්ෘෘත්් ආරෝය් ් ආංෝ් අ්රංස්්  ආළෝර් ් ආංෝ් ආහස්
ස හකතෘ,්අතසා්්්්්්අ්්ළඅි්්්්සථ්ර් හ්තාස්්ි්්
ආය ු් න්ාලආු්තිානාරආන් රා්්අරම්්ධආන්්ි්රට්
ත ස්ඉට් එි් අ්කර් ය ්් ආකආසේ ආංෝ් අතතාු් ක ිි.්
්ාආතඉ්ංඳ්ා්ය්්ං ක.“්

් ශ්ර් ධ්කුර්්් අලහාං්ආයඉ්ආංිුරි් ධ් ළත් පි්
ආ් යඉ්ා් කලසඉ්්ිා්ආළ ේආය ්ා්නාරා්්්්කර්්
ළතට්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්අතආළෝර්කර්ආ් යෘ්ළත්
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්ත්ගරටෘ්් ුක්කරි. “්කුර්්්අලහාංආ්යඉ්ආංිුරි්ධ්
ළත්න තවආිඉ,්අල්කුර්ආන්්ාිආ්ඉ්එහ්කකතර්ා්
 කෘ්කළ්පප් ප්ංා් නආුස්්පිළි්ආ ෝුාත්ය ්්ාල්
ු ාතෘත්හ්ා්කළ්ළත්්ි්එිඉ්අුංස්්ආ් ආකආු.“්

් මංිි්් (සල)් කිාආ්ෝ් ලුකහාආි් කාහ්් ආයයිට්
ු  ධ්්ක ි ෘආ්ඉ්ආි්ය ්්නංුා්ය්්ං ක්ළත් කලසඉ්
අුංස්් ු ති.් “ාල් ලුකහාආි් ් ිගආි,්  ආහෙභආ්ඉ්
රාා්ඉන් ආ් ආිඉ් අසත්ා්ා ක් ්ෘෘත්ට් නෘ් ත්්
රි් ්ි ලප්ධ්අ්ර,්ාල්ාඉ්රආිහ්ට්හ ්ධ්ළත්ාලආු්
සකරඉ්නතා්නතසඉ්ට්එ්්ආංෙක්ය්ඇ්.“්

් ව්ඉ්ටු්ු්්ි්්තෘ් ්තආ් ්ආිආසේනතසි.්“්බ්
(සල)්කිා්ඉආු්් ්්කකා්මය්යආරෝනආන්සි ුාික්
කකතෙඉ,් එකිා් ිා්සකත් සාිා්ි් ආකආ්ක.් එආංෘ්
අලහාං්්ආයඉ්නංළ්ත්්ආංිුරි්පිළිත්අතික්ආ් ධ්
ආකආ් ,්ආ් ආං ෘ්ස්්්බෘතආන්තිානාර්්ය ්්ස්ථර්
 හ්තාස් ්් ත්ිා්සක්ආරෝගආ් ්්්්ස්කාතර්ආුකක්
සලප.“්

් ආකආසේ ආත්ෘ් ආර රසඉ්්ි්  කට් අආ්ත් තා්ආ් ්
(atheist)්අඉ්තා ්ආෙෝු්ා්ආුආකඉි්්බ්(සල)්කිා්ඉ්
ආ රා්යා්පණස,්්ත්සිකලන් ්්් නෘ්කආළේ.්එ්ි්
ශ්ර් ධ් කුර්්් මංිි්් (සල)් කිා්ඉආයඉ්
ආච්්ාතකඉ්ආ් රත්සග්ධ් ුිා්් ්ළත්ාල්නතස්.්එ්්
්තිි්් ්නංළ් ි ්ආ් ත,්මංිි්් (සල)්කිා්ඉආු්
න රණ්් ්ආ්ඉ්හළා්යෘ්ු ාි්සං්අෘු කි්නු්ි්කර්
යෘ් න යි ්ළත්ාල් යි්්්කරි.්
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් ඒතාආන් සාරාිං්්්ි් එහහා් සිකලන් ක් ්පආළ්්
අ්ර,්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්ආච්්ාතකඉ්ආ් රත්ශ්ර්
ධ්කුර්්් ුිා්්්කළ්ළත්ාවඉ්ස්ි්ආු්ාආු්ආන ග්
ි්්් ආි.් ඒතා්්ි් අනස්ි ාර් සිකලන්,්රයමක්ම්ිා්
සිකලන්් සං් සආ්හ් අ කටත් නතෘ්ා් සක ම් සම්්්
්ාආි.්

්්්

8.්අනස්ි ාර්ආරෝය්ස්රාඉ්්්

් ඒතා්අ්ර්අනස්ිාර්ආරෝය්ස්රාඉ්්්ි ංෘ් හ්්්තමඉ්
පෙප්එකක.්අආි කා්එ සෘ්ජ්නුආන,්නකාආයෝ් හ්ත්
තුිාහ්් කෘ්කළ්් ත්නටා කා් හ්ත්ආකෝභආන්අනස්ිාර්
ආරෝය්්පිළිත්ආිආහස්සිංඉ්ය්ඇ්. “්ආි හආ්හ්ස්් ාය්
ෛසහ්්හ්ා රහ්්යආිඉ් භණක්ංා්ි්රාතු්්්්ධ,්
ිා්සක්කාු්,්සිආි්්ා්්ෘෘත්,්්ඉ්්්හ්ාකා ෘත්්
ආංෝ්සෙආරහ්ෙහ්්්ත  ්ආක ටසට්සගත්්ළාරාත ්ආි.“්
ං්ස්රළාර්්ටආෘ්තුය්ං්ර ්සිංඉ්ආකආු.්ඒතා්්ි,්
ිංා්අනස්ි ාර්,්නන්අනස්ි ාර්,්සිආකෝ්ආිෝටු්සං්ළුේ
ය ස්ි්්්ා ්තහආ් .්

් ිංා් අනස්ිාර් ආරෝයආන් හ භ්් ්ි,් ං්සආ්ඉ්
සහසඉත් බිට් ඇු් ත ිි් සිඅ් අෘ් නාතහ් ය ස්ි ් සහ්්
තමෙිත්(ය ස්ි)්්ාආතඉ්එි් හ්ත්ආකෝභ්්නතසි.්බිට්
ඇු්ත ිි්සිඅ්ආළ ංඉ්ආු්්අතස්කාතඉු්ඇ්.්බිට්ඇු්
ත ිආිඉ් නන,් සෙර් ්ු් ය් අෘ් ංා් නා් ය ස්ි ු,් සිංර්
අතස්කාතඉන්හ්තස්්්්  තුිු්සග්ආි.්ආිත  ්අතස්් ාආි්
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ං ආ ්ිස්පි්ං ක ි් සා,්්ත්සනා්යඉ්ටු්්ු්ඇ්.්
ආිි්ආරෝය්ට්හ ්ධ්ආකආ් ්්ිාට්කි ්සගව්ා්ු ි්
කසත ් ආ් ුප.් ආි්  ස්්ර් අාත් මංිි්් (සල)්
කිා්ඉ්ට්ආිත  ්සහකප්කසත ්අුාහ්ආ් ත්්ළත්
න ං ්මත්ආනඉාි්කරි.්

් නන්අනස්ිාර්ආරෝය්ට්හ ධ්ආකආ්කට්සහ්කලන්ාත්
 භණකත්් ප්ය්්්්අ්ර්ආිි්ආරෝයඉ්ආයඉ්70%්ත්ස්
අවෙග්20ට්ආනර්ආිි්කුාතට් කි්තරට්හ ආතප.්ආිි්
ආරෝය්් සා්ය ස්ි  ්සග්ආ් ත්්් මෘ්සහ්ට්ළාරාත ්සග්
ආ් ය්ුතස ්කළ්කහන්තර ි්ආිි්ෙහ්්්සග් ්්ං ක.්
ආි්  ස්්ර් අාත් මංිි්් (සල)් කිා්ඉට් ආංිුරි්
නංළයි්ි ා්නන්අනස්ිාර්ආරෝය්්සිා්්ක ි්ගභ්කරි.්නන්
අනස්ිාර්් භණක්කාහ්ට්අුාළත්්් මෘ්ආ්ත්ආංිුරි්
නංළ්යිට් ්ාද්කහන් ්ය්්ධ් අ්ර්ආ්ත් ආිු්්්
නටඉ් යෘආෘ් එකිාආු් 40් ත්් ත්ආසෙ ්.් ්තු් ආ්ත්
ආංිුරිත්නංළ්ධආන්ආස්අ්ළහා්සල්්අතසක්ාතඉන ්ළත්
සළක්්යකි.්

් සිආකෝආිෝටු්සං්ං්ස්රළාර්් සා්ආන ගආි්තමෙිත්
ංට්යප.්නෙආු්් ි්නාුහත් ්් ෘනර්කඉ්ආක ටසක්සට්
්ෘනර්කහන් ් ආසහයිට් ආංෝ් එ ්රා් ආිු්්ට්හ ්
යිි.්ආිි්අතසක්ාආි ්න සර්්ය ්්අතආළෝර්ු,්වත්්සං්
ුතභල්මහාත ු්කඉ්ආුආ ්වාතක්හ ු් ්ඇවිු්සිඅ්
අ සඉ්් යි් ආංෝ් රස් ු ආ්ා් ඇ්.් ආිත  ් අ්ංනෘ්
්ෘෘත් ්මංිි් (්සල)්කිා්ඉට්ආ්ත්ආංිුරිත්නංළ්
ධ්කසග්අතස්කාතඉන්සග්ආ්  ්.්එුා්එකිා්නාරා්්්කළ්
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ශ්ර්ධ්කුර්්්ඒ්රකාරආ්ඉි්අුෘ්නතපා්ු ක්ය්්
ං ක.්ශ්ර්ධ්කුර්්්අනස්ිාර්ආරෝගආ්කආු්අතහ භ්්
ආළ ංඉ් ි ්ආහස්ආංෝ්කට්කළ්ආක ඳර්්ි ඉම් ්ආහස්
ආංෝ්ආ් ත්්ළත්එ්්න  භා්කර්්ඕ්ඔි්ආකආ්කට්ආනප්
්ි.්

් ආිතාට්අි්රත්ෛතුි් ුිාත්්ති්ආස ්ා්ආ් යෘ්
අනස්ිාර් ආරෝය් තුය්කහන් ්පබ්්ං ක.් එආංෘ්ඒතාු්
රළාර් ්ත්්ආංිඉ්ආකආ්කආු්ිා්සක්්ඉ්්ඉට්
ළාරාත ්සගත්්අ්ර්එත  ්අතස්කාආතහ්කලන්ා්හ ප්්
නාහ්්්කර්ය්් ආ් ං ක් ආි.් මංිි්් (සල)්කිා්ඉ්
ආත්ට් ආ්ත් ආංිුරිත් නංළ් ධ් සඔි් අතසක්ාතකි්
එකිාආ්ෝ්සිපු්්සිතරආ්ඉ්හ්ා්කර්ඇප්අ්ර්්ිා්
න තස්ස්ි්ත ක්්ි්නතසඉ්ටු්ඒතා්ආලස්්ය්්කරතා්
යඉ්ටු්ි ්ක්් ළා්යෘං.්ඒ්ළත්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්75-16්
සට්19්ු  තා්තාකි්ඉන්අලහාංආ්ු්සිං්ු්ු  ක්ය්්ං ක.්

් “අල් කුර්්් ංුාරඉ්ට් ් ිඉ් ය් ාළ් ්ත් ආ් ්
සහතා.්එ්්එ රස්්ක ිෘ,්එ්්සම්ර්්්කරයිෘ්අප්
ආකආරහ්.්අප්එ්්සම්ර්්්කළ්කලන,්ාළ්ඒ්සම්ර්්්
අායි්්්කරා්ි  ් .්නනත්එහ් තර්්්අන්ආකආරහ්.“්

් ඇෘ්්තහආ්ඉි්ශ්ර්ධ්කුර්්්ි්ක්්ළා්ය පි්
්්ා්නංන්කාු්් ්ත්්අ්ර්එ්්අරි්්්කළ්ි ස් ිතේ
ප ස ්රස්්කර්ය්ආං ෘ්ාවඉආු්ි්කආ්ඉ්සමපු්්
කුර්්්රරි්ආන්සට්අතසා්්ු තා්නාරා්්්කළ්ං ක.්
නාරා්්්කර්්ජ්්ාත්අරාබ්ළස්ආ් ු ්්සල්ෘ්ආි්්
ආහ ආි්සඔි්රටකි්සගආතමඉ්නතප.්ආිි්ප ස්ංා ස්්අල්
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කුරඉ් ්්් ආයෞරත් ්ාි්ු් හම් කරා් හළප.් කුා්
ුෙතඉආයඉ් සට් ිංි් ත්ස් ු තාි් සාිා්ි් ජ්්ාත්
ආහ ආි් සඔි් රටකි් ් ංා ස්තේ සිි් කුර්ආන් ්තෘ්
ංාස්කික.්ආි්ප සට්අි්රත්මස්මිතේෛු ක්් ිගි්
සිංා්න චආිු් රාශ් ්කට්නාුි්කර්ය ප.් අඉ්කසග්
ආ්ත් ගඉක්කට් ආිත  ් කුප් ් හම් ය් ් ්.් අල්
කුර්ආන්54-17්තාකිු්ඒය ්්නතසඉආඉ්ආිආහසි. “්අප්
අල්කුර්්්සහතටඉ්ක ිට්ආහආංස්ආකආළම.්එිඉ්
අතතාු්හළඉආ් ්සිු?“්

්

9.්රයමක්ම්ිා්ආි්ස්රාඉ්්්

රයමක්ම්ිාත්සං්සආ්හ්අිකටත්නතෘ්ා්සක ම්
්්් ස්රාඉ්් ආුකි් එකි් තුය්ට් අ්ෘ් ආෙෝු්ා් ත්්
ආංිඉ්ඒතා්ය ්්ආිහ ්සාකච්ා්කරම.්

් අල් කුර්්් මංිි්් (සල)් කිා්ඉආු් ු ාි,්
ි්ඃකලප්්,් අෘ් ු කි් සං් න සර්් කිඉ්
එකිා්ඉආයඉ් කෘ්ධ්කතප් ්ත්්්මෘ්ඒ්ළත්එකිා්
ආ් ුඉ්ා් ළත් ආිි් ස්රාඉ්් ආුකි් නතසි.් ආිි්
 යි්්ට් ේරත්කෙප්ු ත්්ආළ ආංෝ්ත ක්ශ්ර්ධ්
කුර්ආන් පළආි් ආංෙකආතඉ්්බ් (සල)් කිා්ඉආයඉ්
ු ාතෘත් ආංෝ් ආ් ු ාතෘත් ආංෝ්  කෘ් ධ් ළත් නතස්්
්ුක්් පිය පි් අවේ.් ආි්ට් අුාළත්්ඓපංාසක,්
අ්ාය්්සගයි්සං්ිආ්ෝි්්කෙප්සිංර ්ය ්්සහකා්
ළහම.්
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්  ුාංර්් ්තහආ්ඉ්ි කාආි්පිි්තඉු ක්ඉ,්
රයමක්ගඉක්හු්ජ්්ාත (්යආුි්සං්හස්ප්ාාතඉ)්ංම්ය්
ාවඉ් සිඅ් සාකච්ා් කර් ්බ් (සල)් කිා්ඉත් න  භා්
කරා් පණස් එකිා්ඉට් ්් නෘ්කළ්  හ්්් ක් ් සං්
ඒතාට්පිකේතහආ්ඉ්අල්කුර්ආන්ආංිුරි්ධ්ත ක්
ය ්්සහකා්ළහම.්

1. යල්ආහආඉ් ුඝ් ඉුට්නෘ්ධ්ප ස්කිු?්

2. කඃ්ු්ආු්ස ළඔ්කකාත්කි ු?්

3. ගල්කුආ්ිඉ්ය ්්ාළ්කි ්ුඉආඉු?්

් ආිි් හ්්්ස්ලහ්යආුි්සං්හස්ප්ා ්්පංාස්්ංා්
සිළඉර්කෙප්ත්්අ්ර්හජාස්්නළාආෘ්තාස්්කර්්අරාබ්
ජ්්ාත්ආිතා්ය ්්කසත ්ආ් ු ප.්ආි්ආංෙකආතඉ්්බ්
(සල)්කිාආ්ෝ්ඇසට්ආ් ආනආ්්්ංා්ගේ්ආ්්පිළි්
ු ාි ්ඇප්ආකආ් ු ි්න  භා්කරා්පණස්ආිි් හ්්්
ිාහාත්ආ්ෝරා්යා්හ ළ්.්ආිි් හ්්්ක්්්් නෘ්කළ් ට්
“ආංට් ිි් පිකේ ආුඉආ්ම.“් ්ාආතඉ් ්බ් (සල)්
කිාආ්ෝ් න තස් ්මෘ් ්ඉභා් අලහාං්් (අලහාං්ආු්
ක ි ෘආ්ඉ)් ්ා් එකිාආ්ෝ් න තනආි් ් ්.් නන් ්්්
එකිා්ඉආු් ේර්නාුහත්්න මණ් ට්පිකේආ්  ්
කල්ුිඉ්ට්සග් ්.්එආහස්කහන්ත්ාත ්සග්වණ.්රාා්
15 ්ආයය්ග්්්මෘ්කසඳ්ආ්ත්ආංිරිත ්නංළ්ධආ්්
් ්.් ි කාතාවඉ්එකිාට්ක්්්ඇාි්නු් තහට්සතඉ්
 ිට්සග්යි්ය ්ු්අංආසඉ්ආංි්ුරි්නංළ්ආ් යි්ය ්ු්
එකිාආ්ෝ් ිංෘ් කින්්ට් නෘත් සල්ං.් අ්කෙත්
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ම නඉආු්කකාත් සා්සෘ්ආිු්ාතට්නෘ්යි්ය ්්එකිාට්
අතතාු්කරමඉ් හ්්තහට්පිකේරආය්්ා  ල්(අආහි)්
කිා් න මණආන්.් එකිා්ඉට් ුරා් යඉ්ට් සග් ධ්  ුඝ්
 ිාු්ට්ආංෙකත්අල්කුර්ආන්ආිආසේනංුා්ආු්්හ .්්

් “ිි් එ්් ආංට් කරඉආ්ම් ්ි් කස් ු ් ් ය ්්කස්
කහකෘ් ආ් ක්ා.් අලහාං්් සකආත ෘ් මස,් ාළට් ි්ක්
් පවතආං ෘ්ාආ ්හම්සහ්කරා.්්තු්ිාආු්හම්ආි්ට්
තුා්ළිත්්ිාුය්කට්ිඅ්ආනඉතඉ්්ිනතඉ්ි්ක්ා.“්
අල්කුරඉ18්තාකි්23්ංා්24.්

් අල්කුර්ආන්ආිි්අ්්ක ි්නංළ්යආිඉ්නන,්ස්ි්
මස්මිතේ අ්ාය්ආන් ්ි ් ය ්් නතස්්  ට් “්ඉභා්
අලහාං්“්්්්නු්එකක්කරඉ්ට්ිෙග්ධං.්

් ආිි්  ුඝ්  ිාුආන් ත ුයෘකි් පිළිත් ිාලඉ් මිස්්
ආිආසේනතසි.්“ආ්ත්තාකි්නංළ්යආි්ිිාු්්්බ්(සල)්
කිා්ඉට්සං්සංාළා්තෙඉට්ිංෘ්කින්්ට්ආංෙක්ධ්
ආිඉි්ඇෘආ්ඉි්එ්්අි්ර්හ ප් ්ආය්්ගඉආඉ්.්
එකිාආු්නරි්සකරඉ්එි්ස්ාආ්ඉ්කසග් යි්්කට්
එළආඹඉ්ට් ප ආභෙන්කළ්් මෘ,්අලහාං්් ආයඉ්ආංිුරි්
නංළ්ත්්ළතු්් බ (්සල)්කිා්ඉට්එය ්්කසඳ්නාහ්් ්
ආ් මප්ළතු්නතස්්කකාත්ස්ාක්කර්්අතස්කාත ්ළත්
කආරිාතේඅ් ඉ්සල්ා්අන භනා්්ජ්්ාතට්න ං ්මත්
ආනප්ගආන්.්ආි්ට් ්ආනර්නාරා්්්කහ්ආ්ත්තාකි්ඉ්
මංිි්් (සල)් කිා්ඉ්  සඉ් රේා් කර් පබආ ් ්ි්
එකිාආු්ළහා්ආන ආර ෘක්ස්ලහ්නරාජ්ට්නෘ් ්්ං ක්
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ආිත  ්අතුා්ි්සහ්්අතස්කා්තක්ආි්රි් ුඝ් ිාු්ට්
එකිා්ු ාතෘත්්ු්ආුඉආඉ්ු ි් හ්්්ක.“්

් ආිහ ්ස හක්්යක්් තෘ්ත ුයෘ්කේ ්් ි්මංිි්්
(සල)්කිා්ඉ්ආයඉ්සිංර්සගයි්ය ්් හ්්්කර්්හ .්
ඒතාට්  ත ර්් පිකේ සන්ා්  ආිෙකිඉ්  ංඬ් ක ිට්
රයමත්මළාත්එකිාට්සංා්්වආඉ්ආකආසු ි්කසආසෙෘි්
තටංා්ය්්ආ් ං ක.්යල්ආහආඉ්්ුඝ් ඉුට්නෘ්ධ්ප ස්
ය ්්කුරඉ්් ්ාිෘ්ක්ි්ආහස්පිකේගඉ්රකාර්්ආුස්
ළහඉ්.් “ාවල් අවෙග්කඉ්ව්් ්ාවආඉආු්ගංාආතහ්
්්ර්ය්සලආ්ෝ්.්්තෘ්(අවෙග)්්ත් ්එකකත.්18-25.්

් ආිහ ්තු්්ආ්ෝුා්පආළ්්රකාර්්් ්ා්ත ුයෘ්.්තසර්
කඉ් ව්් ්ත් ් ආහස් අල් කුර්්් ආ් නතසි.් එ්්
ආතාතට් තසර් කඉ් ව්් ,් ්ත් ්ත් ් එකක් කරා්
්ාආතඉ්නතසි.්් ත් ්එකක්කරඉ්ට්ආංෙකත්කි කු?්

් සු්්තුභ්්අාත්එි්ප ස්සලආන්තුභ්කඉ්ව්්ක.්
ෙඉ්්තුභ්්309 ්ආි.්ෙඉ්්තුභ්ට්් ්්11 ්අ ි.්් ්්11්
තසර්300ඉ්ග්්කර්365ඉ්්ළ ගතආං ෘ්හ ආළ්්පිකේ
තසර්9ි.්ආිත  ්ි  ්්ට්නමප්ත්් ත ර්්ය්්්්ක ි්
ආකආ්කආු්රයමක්ම්ිාආතඉ්ආංෝ්අ කට්සක ම්කිඉ්
ආංෝ් මහාආතඉ් ආංෝ් බහවප් ළත් කසආතකට් ්ුක් කළ්
ං කු?් කතආර ් ආංෝ් එආසේ ්ුක් කරඉආඉ් ්ි් එ්්
පියඉආඉ්ආකආසෙු?්

් න රණ්ශභ්ටාොර් ්පිළිත්නතස්්්තෘ්තාකි්ඉ්
ශ්ර්ධ්කුරආන්පආ .්“්ාආ ්හම්ර්්(ජ්්ාට)්කළ්ං ල්
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ාළ්ආ් ගටආිු?් ස්්ට ඹඉ්(ආිඉ් ස්සෙේසහ්්ාවඉ)්
්රි්් යර්් ත සආ්ෝ්.්ආිත ඉ්ඉ්අඉ්කසඳ්් මආන්ි තා්
ආ් හ බණ.“්89-්තාකි්6්සට්9්ු තා.්

් අල් කුර්ආන් සිංඉ් ය් පළිට් අි්රත් ඒ් පිළි්
ආ් රකේඅඉ්කසආත ්ආ් ු ප.්ආිි්්යර්්පිළිත්
්පංාස්සටං් ්නතා්ආ් පබණ.්් ්(සල)්කතා්ඉආු්
කාහආන ් එි් ්යරආන් ්ි් නතා් අ කට් එකක.් ආි්
ආංෙකආතඉ් එි් ්යර්් පහල් ස්කා්්් ය ්් ආ් ආ් ්
අාිා්්ය්්කලන්ාතට්ිඅ් තත්්වණ.්ර්්ජ්්ාතආු්
්ා්කආ්කආු් ්ි් ්රි්  ්් ං ක් ළත් නතා් ශ්ර් ධ්
කුර්ආන්ඇ් ි්න රණ් ගකිඉ්අුංස්්ු  ්ධං.්

් ඇි කඉ්්  භ්ල්ාආ්ෝග  ්ආස සිල්් ි්නුආනභ්්
ර්්්ආන්ි ාසක්සඅරාආතහ්1978්ආුස ිළු්ි ස්කහානආන්
්රි්්ා්්යර්ක්්ි ්ළතට්ස්ථරත්සිංඉ්කර්ඇ්.්
ආරෝි්  හ්ත්  ුිාහආන් රොු්් නාවආහෝ් ි පආන් ්ි්
 ුිාිආ් ් 1975් තසර් ්්ාම්් ිරා ුිා් නුආනභ්්
ක ුා්ආි් අරි භක් තහආ්ඉ් ස ්ාතට් ගආන්.් එහ ්
ාලට් ිරා ුිාෘමක් ආහ ් රි් ්පි් ත  ් තාස්ාත ්
හමවණ.්හස්කට්ආනර්23්ත්්හ්්තුභආන ්නි්් ්ාහ්ධ්
්ටබඉ් ිාමයාතක් කඉත්් සංව් තුභ්ට් අ්ෘ් අය්ා්
ආලස්්මට් ් කි්තරට්ාල්ආස ්ා්යෘආෘ්.්එ්ි් ල්
ං ු් අකේ (cuneiform)් ආ් ුා් ම්්් හු් කුා් නළක්
(tablets)්15,000්කට්අාක් ිා්් ්ආස ්ා්යෘආෘ්.්එහ්
සිංඉ්ත්පබප්තල්ා්ආ් රකේඅ්ර්්රි්සිඅ්එ හා්්
්ි්රාජි්තාණජ්සිළඉරකි්න ත ෘ්ධ්ළත්අ්ාතර්්්
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වණ.්සරා්89්ආ්හ්අල්කුර්්්න තස්්රි්්ි්අන ං ්ම්
්යර් ්පිළිත්එහ්(ආලස්්මලආ්හ)්සිංඉ්ය්පබණ.්

් ිංමි්්(සල)්කිා්ඉආු් න්ට්තසර්3,000ට්ආයර්
න තප් න රණ් ්යර්ක් යතං්  ුිා්් ශලන්් පිළිත්
 ත ර්්ආ් රකේශ්ර්ධ්කුර්්් ස්්ර්කරි.්්මංිි්්
(සල)් කිා්ඉආු් රයමක් ම්ිාත් ආංෝ් අ කට් සක ම්
කිඉ්ආි්්සග්ධ්ළත්සුි්නතා්අනංනි.්

් ්තු්ආ්ත්ආංිුරි්නංළ්තඉ්ට්ආනර්මංිි්්(සල)්
කිා්ඉ්ආංෝ්එකිා්ඉආු්ජ්්ා්ආංෝ්න රණ්කකා්ය ්්
කසත ්ු ්්සලආන්් ප්ළත්ශ්ර්ධ්කුර්්්ආ් ආ් ්
් ඉ්න්සිංඉ්කරි.්“ආිතා්අුතභට්ආ් රකේත ක .්අප්
ාළට්එ්්තන්තාකිආ්ඉ් කාහ්කආළම.්ආි්ට්ආනර්ාළ්
ආංෝ්ාආ ්ජ්්ාත්ආංෝ්එ්්ආ් ුඉආ්ෝ්.්එආංිඉ්් තසා,්
ස ළ  ඉි,් (හ භ්)් අතසා්්් ්්් ් පකආ්ෘ් යෘ්
අ්ට්.“්11්–්49.්

් ආිහ ්් තෘ්ත ුයෘ්කේ ්ි ් ්කළ්යකි.්ආිත  ්
තාකි්නංළ්ත්්අතස්කාතඉන,්සතඉ්ආුමඉ්සල්කසආත ්
් ගට් “මංිි්් (සල)් කි ,් ාළ් නතස්් ආ්්
සිපු්ආ්ඉි්ත ර්ි.්ිිු්ාළ්ආිඉ්අරාබ්ජාපකආ්ක.්
ාළට්ආනර්ආි්කකා්ි ි්ු  ්්සලආ්ම.“්් ාආතඉ්කස් ටක්
අ්ආ්ෝය් කආළේ ් ්.් ්තු් ආිත  ් තාකි් ් නාරා්්්
ක ආිඉ් මංිි්් (සල)් කිාආ්ෝ් අ්තහි් ය ටි් තහට්
රරාර්ා්කර්්ළත ්ආනඉාි්කරි.්ආිි්කකා්පිළිත්
එකිා්ු ්ආය්,්ඒතා්ය ්්ආ් ුඉ්ාආසේආනප්සලආන්්ි්
එතකට්් තෘ්ධ්ආසන්අ්ු්ආිතා්ය ්්කසත ්ආ් ු ්්සල්්
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ළත් ස්ථර්  යි්්ට් එළආඹඉආඉ් ආකආසෙු?් ්බ(සල)්
කිාආ්ෝ්ඒතා්ය ්්ු  ්්සලආන්් ි,්ඒතා්ය ්්ු  ාි ්ඇප්
්තෘ්කහන්ආුආ් ්එි්සිාජ්්කළ්සිි්ස්තා්ාත්ක.්
එකිා් කආරිා් තෙඉආු් ු ාි් ය ්් න තනආි් ස ළඔත ්
ධතෘ්නළමආතඉ්පිකේසන්ා්්ඉ්අ්කෙත්අ්ආ්ෝය්්
 කෘ්කළ් ආංිඉ් එි් අතස්කාත් ්ිඉට් තාස්ට් ංරතා,්
එකිාත්  ඉුාතට් නෘ් කරඉ්ට් එකිාආු් සකරඉට් ්ු්
පබණ.්එආංෘ්එි්අතසක්ාආතඉ්ි ආ්ෝජ්්යඉ්ට්කසආත ්
්් ් නෘ් ආ් වතා් නි් ්ආ් ත් එි්  ස්්ර් අසා් ාවඉ්
ි ්්ටු්නෘත්සල්ං.්

ආහෝිිඉ්හ ු්ආකෝභආන,්සආ්හ්අ කටත්නතෘ්ා්සක ම්
ය ්්සිංඉ්කරඉආඉ්ආිආසේ . “්ආකආ්කආු්අතආළෝරිෘ්
ු ාආිඉ් ආ් රත.් සආ්හ් ස අය් පආළ්් ්රි් සං් එහ්
් ආය්් සක ම.“් එආංෘ් ්ං්් සිංඉ් කුරඉ් තාකි්
ු ාතෘත,්එද්රත,්සථ්රත් කෘ්කළ්එකක.්ආිත  ්එද්ර්
 කාහ් ් කෘ්කරඉ්ට්ආනර,්සකරඉ්එකිාට් ේරත්
එ්් නආ්ෝග්ආ් කර්්ළතට්මංිි් (්සල)්කිාආ්ෝ්සථ්ර්
තහආ්ඉ්ු  ්්සලආන්ආකආසෙු ?්ඒ්ළත්එකිාට්ආන ආර ඉගත ්
පබආ්ෝු?්

් ආුතාත,් අ්ාය්් සගයි් ය ්් අල් කුර්්් හ්න්්
 කාහ් කෘ්ක ිු,්ඒතා්ඒ්රකාරආ්ඉ්සගයිු්මංිි්්
(සල)්කිාආු්අෘු කි්ි ්්අල්කුර්්්රේා්කළා්්  ි්
්අ්්්ුක්ට්ආක ආංෘි්අාුහ්ාත ්ආ් ු ති.්ආි්
පිළිත් ුනඉ්ආුක ්ළහම.්හ.ත.්615්ආංිුරි්කරා්
හ ත් 30් ත්් සරා් ිි් න් තාකි් 2් සට් 7් ු තා් ආරෝිාා්
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අාරාජි් ු ්ට්නුස්ාා් අාරාජි්  සඉ්නරාජ්ට් නෘ්ධ්
්මෘ්තසර්කහන් ්කළ්් ි්ජ්්යඉ්ා්ළත්නතසි.්ආිහ ්
4්ත්්තාආකි්හ්තසර්කහන් ්ය ්්සිංඉ්කර්්‘බ්්‘්
්්්තේ්නු්්ආ් ුා්ආය්්ඇප්අ්ර්එහ්අුක්්තසර්3්සට්
9්ු තා්ධ්කාහ්ි.්ඇෘ්්තහආ්ඉ්සගධආන්එ්ි.්ශ්ර්ධ්
කුරආන් අ්ාත ක්්  කෘ් ය් තසර් 7ක් කාහ්කඉ්
ආරෝිාාතේ් ි්නුස්ාත්නරුතා්ජ්්හ ළආතෝ්.්ආිං ්් ්ා්
ත ුයෘ්කේ්තඉආඉ,්“එුා් ්්් හ්තාස්කරඉආ්ෝ්ජ්්
හ ළ්  ප් තඉආ්ෝ්.“් ්්් අ්ාත ක්ු් අල් කුර්ආන්
 කෘ්යිි.්ඇෘ්්තහආ්ඉි්එි්අත්ආන්මසම්ිතෙඉආු්
කුා්ආසේාත්ළ්ු්ර්බආි්ි කා්කා ු්තෙඉආු් හාහ්
ආසේාත්නරුතා් ශභ්ට්ජ්්හ බආතෝ්.්ආි්ය ්්හඉආය රා්
්ි් ්තආ් ්ආිආසේනතසි.්

් “622් තසආු් ආංෙරා ම්ස්් ිංරජ් නුස්ාා් ආසේ ාත්
ජරාජ්ට්නෘ්කර්එි්රටට්624්තසආු්ඇකන්යආිඉ්ශ්ර්ධ්
කුර්ආන් අ්ාත ක්්  ස් ආහස් ්භ්ට් වණ.් එ් නි් ්
ආ් ත,්එි්තසආු්මස්මිතේළ්ු්ර්්බආි්ි කා්කා ු්
තෙඉ් නරාජ්ට් නෘ් කර් අල් කුරඉ් න තස් න ්්
“ හ්තාසතඉ්ආ්ෝ් ප්ධං.“්

් ළ්ු් සටආඉ්  පපහ්් ය ්,් ්බ් (සල)් කිාආ්ෝ්
ි කාආි් සල් ් නංළ් කළ් අ්ාත ක්් ආුස් ළහම.්
“් ්ආං ෘ්අප්ජ්ගංක්ස ං් ්තහආ්ඉ්එ ්ය්ජ්්හළම්
ි් ාවල් (කආරිාතෙ)් ක්ඉආ්ෝු?් ් ි්ට් ාවඉආු්
ස ං්්ව්ව්කු්කරා්හ ළ,්පට්නා්නහා්්ඉආ්ෝ්.්54-44්
සං් 45.් ්බ් (සල)් කිාආ්ෝ් කා ු් තෙඉආු් හිසාතට්
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හ ආතමඉ්ි කාආි්්තෘ්ධ්අතස්්ාආි ,්තසර්කහන්ට්
නනත්සග් ්්ං ක්සටආඉ් පපහ්ය ්්අල්කුර්ආන්නතසා්
පබප්අ්ාත ක්්ආි්්ආි.්

් ්තෘ් ුන් ්තහආ්ඉ්111්න චආිුආන්1්සට්4්ු  තා්
තාකි්ආුස්ළහම.්

් ්බ (්සල)්කි ආු්ආහ ක්ප්ා (්ිංෙනා)්ත්්අබ්හං ්
කා ුතරආ්ක්( ප ආභෙන්කරඉආ්ක)්තහආ්ඉ්ිර්්ට්
නෘ් ත්් ළත් අල්කුර්ආන්  කාහ්ි.් ඒ් ය ්් ආ් ිස්්
න � ්හයස්්්ආිආසේම්ි.්“්බ්(සල)්කිා්ඉ්ආු්්්ා්
ුෙපි්සකආරක්ධ්ාල්්ස්හාි්්ස්කාන්්්යිට්එආරහත්
ු ද්ආහස්ආතර්ු ේආකආ්ක.්ස්්නවආල්සාිාාකිඉට්
අතතාු්කර්්ආහස්අලහාං්ආු් ආ්ෝය්්නංළ්යි්ආංෙක්
ආක ට්ආය්්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්ස්්ි ාුඉ්රසක්රතා්
්ිා් අතතාු් කරඉආ් ් ළතු,්  ප ආභෙන් කරඉ්ඉට්
ළරන්ළ්ුිති ්හ බ්්ං ක්ළතු්න තසං.්එ ට්අබ්හං ්
“ාඹ් ්ාහ්ට්නෘආිතා,්අනට්ආි් ්්රස්්කආළේආි්ටු“්
්ාආතඉ්කඔ්යසා,්එකිාට්නංර් ිට්යහ ්අ්ට්යෘ් ට්
ාලආු්්ර්ි්ය ්්නතස්්සරා්හං ්නංළ් ්.්

් ශ්ර් ධ් කුර්ආන් සිංඉ් එි් ආංිුරිආතඉ් තසර්
11කට්නන්අබ්හං ්කා ුතරආ්ක්ආහසි්ි ර්්ට්නෘ ්.්
ාල්මංිි්්(සල)්කිා්ඉආු්ුෙපි්සකආර ්ධ්අ්ර,්
ාලට්එආරහත්එත  ්ිකාහ් ් කෘ්ක ි්ය ප්සංය්්
හ්ාත ්ආ් ත්්ළත්්ුකාාුහ් ්්ං ක්.්ිඉු,්්ිා්
්ස්හාි්්පි්යෘ්ළතට්ආළ ෙත ්නතසමඉ්අල්කුර්්්
තිාජ්ළත්නකේතඉ්ට්අබ්හං ට්අතසක්ාත ්පළිි.්ආිි්
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ිංන්අතස්කාත්අබ්හං ්න ං ර්ං  ආන්ඇි?්තසර්ුං් ්
මනලආලි් අබ් හං ් ආිත  ් හ්ාත ් ආ් කර්් ළත්
මංිි්් (සල)් කිාආ්ෝ් ස්ථර් ආහසඉි් ු ්් සලආන්
ආකආසෙු?් අ්ාය්්් පිළි් ු ාි් අෘ් ු කආි් ආක ටස ්
තඉආඉ්් ්.්්

් ඒ්සියි,්අ කට්සක ම්ස්රාඉ්්් ප ආභෙන්කර්්
ිආ්ෝ් ුිාෘික්කෙප්කහන් ්පආ .්අ්ි්්ආ් ත්්
ආංෝ් ආුෝභාආරෝන්්ට් ක ් ආු්් සක ම් ස්ලහ් ්තෘ්
ආකආ්කට් න ත ිට් ආංෝ් සඅතා් ආ්ළිට් ආකආ්කආු්
අ කට්සක ම්්  ිෙතඉආඉ්.්ශ්ර්ධ්කුර්්්් බ (්සල)්
කිා්ඉආු්අ කට්සක ම්කිඉ්සග්ධ් ුිා්් ්්ි,්
එකිාට්ආු ස්්න ත ි ්ආංෝ්ත ර්්ආනඉතා් ි ්ආංෝ්එහ්
ඇකහෘ් ආ් ක ිට් තය් ළහා් යඉ්ට් පබණ.් 80් ත්්
න චආිුආන් මල් තාකි් 10ි් ් ඉ් ි දිට් ්බ් (සල)්
කිාආ්ෝ් ස හකම් ආ් ු  යි් ය ්් ල්ර් කුර්්
එකිා්ඉට්අතතාු්කරි.්ඒ්ය ්්ආසන්්්කක ්ආිආසේ
නතසි.් “කආරිා් ජ්්ාතට් අ්ෘ් ිබතෙඉ් ප සකට්
්ස්හාි්්නංුා් ආි්කටයෘ්ක්්බ්(සල)්කිාආ්ෝ්ආ් ්
සට්් ට්් ඉ්ි දි්්ි්ගෙනෘ්අඉර්ම ආස ්එකිා්
ආත්ට්න මණආන්.්්බ්(සල)්කිාආ්ෝ්ත ුයෘ්හ්ාතක්
ආ්්්සිි්ය ්්ආ් ුෘ්් ඉ්ි දි්ශ්ර්ධ්කුරඉ්ත ක්
සිංර ් යඉත්්ආහස්්බ් (සල)්කිා්ඉආයඉ්කහන්
තර ි්්ලහා්සලආන්.්ාල්ඒ්අ් ඉ්ි ්ංෘයි්ආ්  ස්ස්
්බ්(සල)්කිා්අක ි ෘආ්ඉ්ාලආයඉ්්ත්්ං ෙආ ්.්
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්බ්(සල)්කිා්ඉආු්ං ස ි්ය ්්ඒ්අතස්කාආි ි්අල්
කුර්ආන් ආිේ්්කරා්හ ළ්.්

් එආිඉි,් ළ්ු් සටආඉ් සර්ාර්ට් යෘ් 70් ආුආ්ක්
පිළිත්්බ්(සල)්කිාආ්ෝ්යෘ්ුර්්්ය ්්එකිාට්අල්
කුර්්්ආු ස්්න ත ි්්තෘ් ුාංර්්ක.්එත  ්ස්ිඉ්
්තෘ්කහන් ි්ඇප්අ්ර,්එත  ් ආිේ්ආකආ්කආු්
අ කට්සක ම් සා්සග්ධ්ළත්පිය පි්ිංෘ්අවෙි.්

් න ං ්ම් ක ිට් අනංන් ්තෘ් ිාාාක් හ භ්් ්
තාආන්්ි,්ආකෝන්ට්නෘ්ධ්ආකආ් ්සඉනඉ්්ෘ්ත්ට්
නෘයිට්නන්ආිහාත ්ය්්ත්්ළත්කවෙෘ්ුඉ්ා්ආු්්
යිි.් එ්් ආකආසේ ආත්ෘ,් ආු ස්් න ත ි් සං් සිාත්  ි්
එකතරටි් සගයි් අල්කුර්ආන් ු ක් ය්් ං ක්.් ්ං්්
සිංඉ් ුන්්ට්අි්රත,්මමඉ්සිාත් ,්්ඉ්අ්කෙත්
ආු ස්්න ත ි්සග්යිු්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්ු ක්ය්්ං ක්.්
“අලහාං්් ාළ්ආකආරහ්සිාආිතා.්ස්ි්කතවඉ් ් භත්
ආළ ේ කතවඉ් ාළට් න ං ්ම් තඉ්ට් ආනර,් ාළ් ාවඉට්
අාි ප්්ගඉආඉ්ඇිු?“්9-43්

් ්බ (්සල)්කිා්ඉආු්බ ්්අිභා (්රම)්කම්ආු්අතික්
්ාත්ට් ංා් ප නග් ්ාත්ට් එආරහත් ්ආිහ් සංය්් ආළ ේ
ිොර්න පර්ධ්කංක්ඉආු්ස්ා්්ආුස්ළහම.්ආිි්ආළ ේ
 ොරආන් ආංෙකආතඉ් ්බ් (සල)් කිා් ආු ි්සට් නෘත,්
කසත ්ආ් නතසා,්ිාස් ්්තවආිඉ්නන්වං.්අ්කෙත්
ආ්ත්තාකි්නංළ්යආිඉ්කංකිඉආු්අකසල්අරම්්ආංම්
කරමඉ,්අිභා්(රල)්කම්ආු් ආු ස්්්ාත්්ස්ාක්ආක ට්
ඇ්.් මංිි්් (සල)් කිාආ්ෝ් අල් කුරඉ් ත ක් රේා්
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කආළේ්ි,්එිඉ්එකිාආු්ිා්සක්ආිු්ාත්්තෘ්ක ිට්
ආ් ං කත්්අ්ර,්අල්කුර්්්එකිාආු්අ කට්සක ම්
ිගඉ්රේ්්කරා්හ බ්එක ්්ි,්එ්රි් ුඝ්කාහ්ක්
ිිාු්ක ි ්සග්ආ් තා්ඇ්.්

් ්තෘ්ත ුයෘ්කේ ්්ි,්ි කාආි්කා ුතේසිඅ්
ලආුිබ්ා්ග නි්අෘසඉ්ක ිට් මක්ආංෙකත්කි ු ි්
සංාළාතෙඉට්නංුා්ආුඉ්ට්්බ්(සල)්කිා්ඉට්ිඅ ්
ආ් පබණ.් එත  ් ිා්තඉ්් හ්ා් ආතඉ් ්ස්හාි්ට්
කාහ්කට් නනත් ්ංන් ් සගත්් ළත් ශ්ර් ධ් කුර්්්
ආිආසේඅ්ාත ක්නතසි.්“ හ්තාස්කරඉ්වඉ්ය ්්ාවඉ්
යස්්ට්ාළට්න භනා්්්ාත්්්වි්කල්න්්අලහාල්සකට්
 ්.්ාවඉආු්සෘහ්ු  ්්ාල්ු ප.්එආංිඉ්ාල්හාඉ්්් ාත්්
ාවඉ් ආකආරහ් නංළ් ආකආළේ.් ්තු් ාල් ් ිඉ්
 ජ්ගං්් ්ාවඉට ග්ඉආඉ්.”්48-18.්ලආුිබ්ා්ග නආි්
 පපහ් ්තහආ්ඉ්ි  කාආි්කා ුතේමස්මි්තේසිඅ්
සමනත් රව්් කරඉ්ටු,් එිගඉ් ්ස්හාි්් ය ්් ි්ා්
අතආ්ෝර් හළා් ආය්් ආළ ආංෝ් ආුආ් ් මස්මි් ළතට්
නෘතඉ්ටු් නටඉ් යෘං.් එ්ට් අි්රත් කඃිළු් සටආඉ්
මස්මිතේජ්්යෘං.්ශ්ර්ධ්කුර්්්අ්ාත ක් ්ආසේ
න තස්ජ්ගං්්ස ළඔ්වප්ළත්සංාළාතේස්්ුඔසඉ්ු ක්
යෘං.්

් අ කට් සක ම් ස්රාඉ්්ට් එකඅ් ආ් ත්් ්තෘ්
කේ ්පආ .්ශ්ර්ධ්කුර්්ට්අි්රත,්මංිි් (්සල)්
කිාආ්ෝ්ආළ ආංෝ්කෙප්ය ්්කකා්කළං.්ආි්ආුක්අ්ර්
ස හක්් යක් ආත්ස ් ආ්ආළ්් ළත් කවෙෘ් ු ප.්
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ස ළ  ඉි්ඒතා්ආුක්ආක ආංෘි්සිා්්කළ්ආ් ං ක්.්
ශ්ර්ධ්කුර්ආන්ඇප්එක්තාකි් ්ධතු් ුිා්්්කර්්
ආහස්ශ්ර්ධ්කුර්්්අ්ආ්ෝය්කර්්්මෘ,්ං ස්් තුඉ්
ය ්්එආසේආ් කරි.්ං ස්්තුඉ්අහිකාරතෘ් සස්් කකා්ත්්
්මෘ් එ්් අාකර්්් කළ් ආ් ං ක් ළත් කසආත ්
ආ් ක්ි.්

් “මංිි් ස්ි ් -් ඓපංාසක් සම භ්් ”් ්්්
කතපආන,් ග ස්් ්ි්  ්තආ් ් ආිආසේ නතසි.් “එකිා්
ි කාතට්ආය ස්්්ට්කළ්සමය පආි්තඉු්ාආි්න ත ෘ්ධ්
අතසා්්ආ්හ්්්අප්ත ුයෘ්අතස්කාත ආසේ ස හආ .්එි්
තඉු්ාත්රයමක්පප් ්්සං්ො ම්ආනඉතා්ගඉ්ත ුයෘ්
අතස්්ාත ්ධතු,්ඒ්ය ්්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්කසත ්සිංඉ්
ය්් ්.්ආිත  ්ත ුයෘ්ආ්හ්්්නතා්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්
සිංඉ්ආ් යිට්ආංෙකත්කි ්ධතෘ්ආ්ත්ආංිුරිත්්ා්
්බ් (සල)් කිා්ඉ්  සඉ් ආ් ු ාතෘත් ංා් නාහ්්
ආ් කර්් හගත,් පට්් සට් එකිා්ඉආු් මආි් ුි්් හු්
තේ්ිාහාතට්නි් ්විා්ධ්එක ආසේ යි්්ට්එළඹි්
ත ළ   ්්ආ් ං ක.”්

් ආි්ු තා්අල්කුර්්්ු ාතෘත්ආංෝ්ආ් ු ාතෘත්
රේ්්කළ්කකතර්ා්මංිි්්(සල)්කිා්ඉ්ළත්නතස්්
ස්රාඉ්්්ය ප්සංය්්ආ් ත්්ළත්ආනඉතා්ආු්්හ .්
ආුතාත්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්ස ළඔ්
ක්තතර්ා් ආ් ත්් ්මෘ,් ආත්ෘ් කතෙඉ් ආයඉ් ආංෝ්
 හාු්්තමඉ්අුංස්්ආස රකි්කර්යෘ්ළත්්යඉ්ආෙෝු්ා්
පිළිත්ු්ආස ්ා්ළහම.්
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10.්යආුි්සං්හස්ප්ා ් හාු්්ඉ?්

් “්ස්හාි්්සං්ළටහර”්්්්කතපආන්යආරෝනආන් මේ
හිල් ආිආසේ නතසි.් “කුර්ආන්  හාව්් ය ්් කසග්
ස ක් ්්  ්.්ඒතා්හසප්්ා ,්යආුිතඉ්සං්අරාබ්ි ආලච්්
්ඉ්ආය .”්

් ආෙන්ංා්ි ්ි්කම්ආු්නම් ්කඅළාත්කළ්බෘපආන්
පබප්ළත්ාල්ආු්ි්්ට්න භත්සා ා්ිතා්ආනඉතඉ්ට්
හිල් ෘසාං්කරි.්ආ් ලලආල්සල්ආෙන්බමිා්ජ්්ාත්
අි්ා්කකා්ක ි,්ි ලආ්ඉ්කෙලආහ ්සාුා්එ්ට් ා්්්
 ි්ත  ්ආ් රකේශ්ර්ධ්අල්කුර්්්අඉ්අ්ආයඉ්හළා්
යෘ්ළතු් ්්්ළිළහ්ට,්නන්කාහආන්එකක්කළ්ළුේ ්්
ආන ආ්හ් ඒතා් ංා් සිා්් ත ක් ු ්ට් පආළ්් ළතු් ාල්
නතසි.්“ආ්ත්ි ඔණ්්ත්්ි ු්ි්ංා්රරඉආු්ආස ය ්්ත්්
ි ්ි් අ්ර් අවහ ් සග් ය් පආ .් අබ් නරස්ආු් හ්තෘ්
ංාිාඉ,් ුඅවඉආු්ඇිප්ළත්(සරා්40්–්38)්සිංඉ්ත්්
අ්ර,් අල් කුර්්් සිංඉ් කර්් අඉ් ්ට් සහ්් ගල්
 ්ිඉ,් ස ්ාආි් හස්ප්ා ් ජ්්ා් අ්ර්  ස්ර් ධ්
ඇහ ස ඉුුආු් ළඉර්කකාආතඉ් ිටා්යෘ්එක ් ්්
ං ක.”්්ි්ාල්්ත්ගරටෘ්සිංඉ්කරි.්

් එආංෘ,්“හස්ප්ා ්න සරආන්්ස්හාිආන් හාරි්්”්
්්් ිා්තකාත් ්ටආෘ් 1925් තසආු් එදඉළආරෝ්  හ්ත්
 ුිාහආන් කළ් ආ්හ්ආන් රෙර් ආළල් ්ි්  ්තආ් ්
න තනආි්ආිආහස .්
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් “ආෙන් කිාආු් නම් ්කඅළා් කි්ක් එලහා් පභප්
ළතට්කට්කකා්පබ්ු,්හජාස්්නළාආ්හ්ආංෝ්ි කා්සං්
ි ්ා්අතට්න සරආන්නතා්හස්ක්ළ පිකඉ්් තෘ්ධ්ළත්ආංෝ්
හස්ක්ආ්තස්කා්් ්පබප්ළතට්ආංෝ්පි්ය්්ං ක්සා ා්
කසත ්් ්.”්

් “ළිළල්තාකි්ංා්සිා්කි්ආනඉත්්තාකි්ශ්ර්ධ්
කුරආන්ු ක්ය්්ං ක්ධ්තු්ඒතා්ළනළහආ්ඉ් ිටා්යෘ්
ළත් යි්්්කළ් ආ් ං ක.”් ්ා් හිලආු් ්ුක්් ආි.්
එත  ්සිා්්අුක්සහ්්ත ක්සරා්21-104්ංා්එසා්ා්සිඅු,්
සරා්53්–්39්සට්42්ු තා්ත ක්එආසක්ල්18්-20්සිඅු,්
සරා්53්–්45් ත ක්්සමආිල්2්–්6්සියු්සසිමඉ්ාල්
ආනඉති.්සරා් ාපංා්ආතහ්“අනට්සතජ්ි ාුය්්ආනඉතා්ආුා්
ි ්ත.“් ්ාආතඉ්සිංඉ්නස්් ත්්තාකි්ය්ාතම්්27-1්
සිංඉ්“ස්තාම ්ිා්  හ්ේ්කරා්ි ් .“්්්්තාකි්ංා්
සිා්කි්ු  ත්්් මෘ,්එ්්සතජත් ිටා්ය පි ්ආ් ත්ඒ්
ංා්අුාළ්ආංෙක්සාරක්ආනඉ ්්ං ක් “්ි ්ාල්නතසි.් මේ
හිලආු්අතසා්් යි්්්වආන,්“ළිළහආන්තේ්ගරආත ්
ආිඉ් අාකර්්් ආ් කළ් මංිි්් (සල)් කිා් එි්
ආ් රකේ්ස්හාම්්ආිඉි්අරාබ්ළසඉ්්තිි්්ජා්ිාහ්්
ළතට්නෘ්කර්ඇ්.“්ළති.්

් “්ස්හාි්් ය ්් ං වඉ් යි ”් ්ි් කතපආන් ශ්ර් ධ්
කුර්ආන් හාව්්්්්ිා්තකාත්්ටආෘ,්හස්ි් ලසඉ්
ආිආසේු ඉති.්“ශ්ර්ධ්කුර්ආන්නතස්්කකා්ළිළහආන්
න රණ් ආංෝ් අිෘ් ග නිට් ආ් ත් ළිළහ්ට් ආනර් ධ්
යආුිතෙඉආු් ්ල ්් සං් නන් කහක් ළිළහ්ට් එකක්
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කර්් හු් ආන ෘ් තමඉ්  ිටා් ආය්් පආළ්් ළත් න තේ
අුංස්්ු තප.“්ංාිාඉ්සං්ිු්ි්කම්්පිළිත්ු්අවහ ්
පආළ්්ළතට් ලසඉ්ු්සිංඉ්කරි.්

් “හස්ප්ා ් න සරආන් ්ස්හාිආන්  හාරි්්“් ්ි්
කතපආන්“ශ්ර්ධ්කුර්ආන්ආළ ආංෝ්ආක ටස්්ළිළහ්්ංා්
සිළඉර්කකාතඉ්සිඅ්සතජත්රි්නතප්්ළතට් ෙර්ආළල්
්ුක්කරි.්එනි් ්ආ් ත්ළිළහ්්පිළිත්්බ්(සල)්
කිාආු්ු ාි්ලකඉ්ලක්ත ද්ය,්ළිළහආන්පආළ්්කෙප්
ය ්ු්යආුිතඉ්සං්හසක්්ළ පිකඉආු් හත්ාස්්පිළිතු්
රිාා් ුහත් අරි්්්් ක ආි් හ්ාත් කුර්්ට් සං්
මංිි් (්සල)්කිාආු්තිානාර්ට්ක ්ගඉ්කේ ්ය්ඇ්.්
ු ාතෘති් ළිළහආ්ඉ් කෙප්  ිටා් ආය්් පළි් අප්
ුකඉආ්ම.්ඒ්ය ්්ාල්අතික් ්.”්්ාආතඉ්ආළල්ාලආු්
අුංස්්්් නෘ්කරි.්

්් ආිහහා්ංාසි්ජ්ක්කේ ්්ි,්යල්ආහආඉ්ප ස,්
ආිෝසස්්සං්අල්ක්ුආු්ස්ා්්සං්ගල්කුආ්ිඉ්ත  ්
ආ් රකේ කසත ් ළිළහආන් ආක ආංෘි් සිංඉ් ය්
ආ් පළිි.් එආංෘ,් මංිි්් (සල)් කිාආ්ෝ් ළිළහ්්
පිළිත් ස්අතආළෝර් ්ආ් ි පත්කට්කකා්නු්ි්කර්
ආය්්අල්කුර්්රේ්්කළ්ළත්ආළල්් ුක්කරි.්ආෙනස්්
තංඉආසෙආු්ි ත්ි  ්ි්ංා්ආිෝසස්්කිාආු්ආස ආං ර්්ත්්
ි ්ි්අ්ර්්බ් (සල)්කිා්අවල්කර්යෘ්ළත්ආළල්්ත්
ගරටෘ්නතසි.්

් “ම්ර්ආන්ඇරයි”්්ි්කතපආන්ආක්ෘ්ආරෙු්්ි්
 ්ත්ා්ඉ්“ළිළහආන්කකා්අල්කුර්ආන්් ි්සටංඉ්ය්
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ඇෘආෘ්ආළආං ඉි්ආත්ස්්ධ්ස්තිනආ්ඉ්ත්්අ්ර,්ඒතා්
සතජත්හළා්යෘ්ු ාි ්ආ් ත,්කට්කකාආතඉ්්හළා්යෘ්
ු ාික.”්්ි්්ුක්කරි.්ළිළහආන්්ත්ංා්න රණ්ග නි්
ආුආකඉ් සතජති්  ිටා් යෘ් ළතට් ආනඉ ්් ං ක් කසඳ්
තාකි් ් ශ්ර් ධ් කුර්ආන් ු ්ට් ් ප් ළත් ාල්
අතස්ආන්පළයප.්

් ාෘත්්සං්ආෙනස්් කිා්පිළිත්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්
පආළ්් ත ර්් අුංස්් ආුස් ළ මආි ් ඒතා් මංිි්් (සල)්
කිා්ඉට්තානකත්්ය ඉ්ධ්ප සආු්නු ්්සං්්රාපරි්
ආනඉාි්කර්්අ්ර,්ාවඉආයඉ්ිනල්ංා්ත ුයෘ් ස්්ර්
ු ්්යඉ්ට්ආ් ං ක්ධආ්ඉ්හසප්්ා ්රයි්ය ්් ත ර්්
අතආළෝර් ්හළා්යඉ්ට්එකිාට්ආ් ං ක්ධ්ළත්ආකආ්ෘ්
ආරෙු්්රආන් හ්තාස්කරි.්

් ශ්ර් ධ් කුර්ආන්  හාව්් පිළිත් “මංිිු ස්ි ්
පිළි්ඓපංාසක්සම භ්් “්් ි්කතපආන,්ග ස්්් තෘ්
අුංස ්්් නෘ්කරි.්“ි කාත්ංා්ආ්ිඉ්අ්ර්න තප්
තාණජ්සිතඉරකි්ය ්්සහකා්ළහ්් ට,්කන්ළ ්සං්
 ්්් හු් ්ා ු්  තාං්්් කළ් ්තහි් සිඅ,් ඇ් ි්
රයමක්අුංස්්ු ්ආය්්ඒි ්සග්ය්ඇප්ළත්ස්ා්ය්්ං ක්.්
ආිි්ි්්ට්ක ්ආු්්්ෙේ්ිාහාත ්ශ්ර්ධ්කුර්ආ්්
පආ .”්්ා්ාල්නතසි.්

් මඉුඉ්ං  ස්්් ි්් තෘ් ්තආ් ,්“ආනර්ය්අතකාආි්
්ස්හාි්“් ්ි් කතපආන,් “මංිි්් (සල)් කිාආ්ෝ්
ළිළහආ්ඉ්කෙප් ිටා්ආය්්ඇප්අ්ර්අු්මස්මිතේ
ු ාතෘත් ආංෝ් ආ් ු ාතෘත් අල් කුර්ආන් පහට ්
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ආ් හ ආළ්් භ්්ඉන්හස්ප්ා ් ුංආිඉ්ආළ ආංෝ් ආ්්
 ිටා්ය ප.”්්ාආතඉ්නතසි.්

් ංප ්තෙඉ්්ි්ස්ිාසතෙඉ,්යආුි්සං්හස්ප්ා ්
්්්ප සආයඉ්ශ්ර්ධ්කුර්ආන් හාව්්ආස ්ා්ය්්ං ක්
ළත්  කලසඉ් ් ි ෘ්ා්  කාං් කරි.් “හස්ප්ා ්
්ානසක්ඉ,්පිි්තඉු්ාත් ප ආභෙන්කළ්ස්ිාසතෙඉ්
සං්ඒක්ආ්ත්තඉු ක්ඉ්ත්්ංප ත්ෙඉ්ආහස්ං වඉ්ත්්
නන්ප ස ්ය ්්අප්අසා්ඇෘආ්ම.්්බෘතආන්ඇරයිට්
ආනර් මංිි්් (සල)් කිා් එත  ් සිංආරක් සිඅ්
සිළඉරකි්න ත ෘ් ්.්ි  කාආි්තාණජ්් තහි්සිඅ්ාල්
ග්් යිආඉ ් යආුි් සං් හස්ප්ා ් ප ස් සිඅ් සාකච්ා්
ක ිට් අතස්කාත ් හ බප් අ්ර,් ඒතාආන්  පපහ්් අල්
කුර්ආන්ු ්ට්පආ .“්්ා්ාලආු්අුංස්ආි.්

 කලසඉ්්ත්ගරටෘ්ආිආසේනතසි.්“ආිත  ්කකාතඉට්
සතඉ ් ි්ා් ු ාි ් හළා් යෘ් මංිි්් (සල)් කිා්
ළිළහ්ට් නන් කාහආන ් එකක් ් කළ් ආන ෘ් තහ් පආළ්්
ිරා්්කකා්තමඉ් ස්්ර්හළා්ආය්්් ිඉආු්ළත්ආළ ෙතට්
්් ්නෘ්කර්ඇ්.“්

යආුි්ංා්හස්ප්ා ්ර්ාස්්පිළිත්්ත්කආ්ෝමක් හ්ත්
ආකෝභ්් ආිආසේ නතසි.් “යආුි් ංා් හස්ප්ා ්ර්ාස්ට්
මංිි් (්සල)්කිා්ආළ ආංෝ්ආසේහ ්ධ්ළත්මසම්ි්ආ් ත්්
 ්තකඉ්  ්ර් න තසං.් ආිි් ර්ාස්් මංිි්් (සල)්
කිාආු් ස්ත්ාත්්  සා් ආත්ෘ් ං ු් ් යා් හ බණ.්
්සහ්ාි්ට්ආනර්ධ්අරාබ්සිාජආන්ිා්සක්අතහි්ාත්ට්
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ය හආන්්අය ඉ්පිකේගඉආඉ්ඒ්රුාර්ට්්ි.“්ාවඉ්
්ත්ගරටෘ්නතසප.්

යආුි්ංා්හස්ප්ා ්ගඉක්තහ්අරාබ්අාතාු්්ට්මංිි්්
(සල)්කිාආ්ෝ්සතඉ්ගඉ්ළත්ස්ා්ය්්ං ක්ළත්එහ්්ත්
ගරටෘ්සිංඉ්ආි.්

ශ්ර්ධ්කුර්්්ආු ්ඉ්තංඉආසෙආයඉ්ආංිුරිත්්ළත්
මංිි්් (සල)්කිාආ්ෝ් ු ්් ු ්ි් ආළ ේ ආයක්ආි්ි්
ආෙෝු්ා්්ය්්අ කෘ්ස්රාඉ්්ආිඉ්එි්ස්රාඉ්්ු්
සාතුි්කකාතක.්ආිි්ස්ි්්ුක්ඉන්ගළහ්්ාත්්්ං් ්
ආනඉතා්ආු්්හ .්මංිි් (්සල)්කිාආ්ෝ්ායෘ්ආකආ්ක්
්්්ස්ි්ි ත්්ආිහහා්න ්්් ග්්් තෘ් හ්් ්ක.්මංිි්්
(සල)්කිාආ්ෝ්අකේු ඉ්ා්ආකආ් ්ධආන්් ි,්එකිාආු්
 ආිෙකිඉ්ආළ ආංෝ්ආුආ් ,්ශ්ර්ධ්කුර්්්නතස්්
න ්් එකිාආු්කකාආි්ස ළඔකි්ය ්්ස ක්ස්ඉආ්ෝ්.්
“ආි්් (අල් කුර්)ට් ආනර් ාළ් කසි් ිස්් ක් ්
ආ් ං ුඔේ ආි්.් ්තු් ාළ,් ාළආු් ුක්පඉ් එ්්
ආ්  ආි්.්එආසේය්්ි,් හ්තාස්ආ් කර්්අ්්අාිා්්
කරඉආ්ෝි්.“් 29් -28.් මංිි්් (සල)් කිාආ්ෝ් ායෘ්
ආකආ් ්ධ්ආංිඉ්ංප ්තෙ,්යආුි්සං්හස්ක්ළ පිකඉ්
ආයඉ්ස්ි් ස්්ර්හළා්ආය්,්ඒතා්අල්කුර්ආන් සස්්
අරාබ් ්ාභාආතඉ,් තසර්  ස් ක් ් මනලආලි් තානකත්
නාරා්්්්කආළේආකආසේු ි්සුි්නතා්අනංන්.්ආ්තාත,්
්බ් (සල)් කිාආ්ෝ් ං  ් ත  ආ ් පිි් තඉු්ා් න ප ්
පබප් න සර්ක් ධතු,් ශ්ර් ධ් කුර්්් ස්ථරත්
 යඉතඉආඉ්ඒක්ආ්ත්තඉු්ා්පිආත්ි.්
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ංප ්්ආහස්ං වඉත්,් කිා්ි ්තා ඉ්ආ් ත්්නන්ප ස ්
ි කාආි් එතකට් ්තෘ් ධ් අ්ර,් ආි් අ්් පිි් තඉු්ා්
කසතකට්සං්ාය්ආ් වං.්එආංෘ්ඒ්අ්ට්රයමක්ගඉක් ්
ආංෝ්්  ිගි්ස්කා්් ්ආංෝ්ආ් පබණ.්ාවඉආු් හ්තාස්්
කි ් ු ි් සටං් ් නතා් ආ් පබණ.් ආි් අය ඉ් හස්ක්
ළ පිකඉ්ආයඉ්මංිි් (්සල)්කිාආ්ෝ්ශ්ර්ධ්කුර්්්
්ආය්්යඉ්ා්ළතට්ආෙෝු්ා්්යඉ්ට්කස් ටක්ආ් සක්
එකිාආු් සිකා ්්  ේර් තා ඉ,් ි කාආි් අතට්
 ආ්හආන්්තෘ්ධ්ආරෝිාා්්කු්කිිලකෙආතක්ආයඉ්
එකිා්් ආය්්යඉ්ා්ළත්ආෙෝු්ා්කආළෝ්.්ආිි්ආෙෝු්ාත්
එක්ආංළාි්්ත්්ආුම්අල්කුර්්.්එි්ම සා් ආ්භ්
්ාභාත ් කකා් කර්් අ්ර,් ප කේ අරාබ් ළසඉ් අල්
කුර්්්ආංිුරි්ත්්ළත්ආනඉති.්

“ාලට්  යඉතඉආඉ් ම ආස ි් ්ි් ාවඉ් ක්ප් ි් අන්
ු ම.්ාවඉ්අකාෙණකත්අුංස්් කර්්අ්ආු්ළස්නරආ්්්.්
ආි්ප සග්ංා්න ං ්ම්අරාබ්ළස්.“්අල්කුරඉ්16-103.්

න රණ් රයමක් ගඉක්ඉආයඉ්  ිටා් යෘ් ළත් ආෙෝු්ා්
්ය්් ්තකඉ්නං්්සිංඉ්කුරඉ්ත ක්ට්සගන්පිකේ
 ිට්ආ් ං ක්ත්්ළත්්්ි් ස කි.්

“ස ළ  ඉි්අන්්සහනෘ්ක ි් (ශ්ර්ධ්කුර්්)්නංළ්
කආළෙ.්්ස ළ  ඉි්අනි්්එ්්රර භා්කරඉආ්ෝ.“්15-9්

න රණ්ගඉකආ්ඉ්අල්කුර්්් ිටා්යෘආෘ්්ි,්ආිි්
තාකි් අුාහ් තඉආඉ් ක්ි් ප සටු?් යආුි් ආංෝ් හස්ක්
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ළ පිකඉ් අල් කුර්්ට් රකතර්්් සන්්් ළත් ආිහ්
අුක්්තඉආඉු?්

්් ්ි කාආි්කා ුතෙ,්එි්කිිලකෙතාට්නංර් ්ාල්
ආයඉ්  හ්්් කළ්  ට් “ිි් එකිා්ඉට් කසත ් ක්ා්
ආ් ආුම.් ඇෘ්් තහආ්ඉි් ිට් රයි්  යඉතඉආඉ්
එකිා්ඉ්.“්්ාආතඉ්ාල් හාන්ආුමඉ්පිකේගඉ්ළත්
්පංාස්්නතසි.්

යආුි්සං්හස්ක්ළ පිකඉ්සිඅ්මංිි්්(සල)්කිා්ඉ්
ි කාආි්න තෘ්ධ්සිළඉරකි්් ්ාිෘ්වම්ි.්් බ (්සල)්
කිාආු්බ ්්ත්්ක ජා(රම)්කම්ආු්ිාපආ්ක්ධ්තරසා්
(Waraqa)්්  ඉ්් ි ල,්එකිා්ආුතර ්ම්්ය ව්ඇ්.්අරාබ්
ජාපආ්ක්ත්්තරසා්හස්ක්් පආ්ක්ධ්අ්ර්ළිළහආන්
අනෘ්ග නි්ය ්්නන්තහආ්ඉ්ආංෝ්ු ්්සලආන්.්කඅළාත්
තආි් ්තා ්් කරමඉ් සල් තරසා,් මංිි්් (සල)් කිා්ඉ්
 කි්තරට්ගට් ට,්එකිාආු්හස්ආසආ්ංසඉ්සන්යෘආෘ්.්
ආුත්්ංමයි්සග්ධආන්මංිි් (්සල)්කිා්ඉට් කි්ආ්ත්
ආංිුරිත් නංළ් ය,් එකිා් ිංෘ් අසං්්ට් නෘත් සල්
අතස්කාආි ්.්එි්ස්ාආ්ඉ්නන්තසර්ක්කඉ්තරසා්ම්්
ග්් අ්ර,් ආ්ත්  ආ්ෝය් ්ගඉ් ්යට් තසර්  ස් ක් ්
මනලආලි්ි  කා්සං්ි  ්ාආි ්නංළ්ය්ඇ්.්ආ්ිඉ්රආි,්
්ෙරාඉ්නළාආෘ්හස්ප්ා ්ළ පිකඉ්් තෘ්ධ්අ්ර,් කආු්
්ෘ  ් ාතර් (තු්ිා්් ි ්ාආි)් යආුි් ජාුඉ්  සං.්
්බෘත්්හළඉ්ට්ආනර්ආංෝ්නනත්මංිි් (්සල)්කිාආ්ෝ්
්ෙරාඉ් ් නළා්ට්යිඉ්කළ්ළතට්කසග් සටං් ්් ්.්
ත්ස්අවෙග්ංආන,්ප්ාආු්ආස ආං ්්සං්ිාුඉ්්ත්්ළා්
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්ෙජාු්ළ ං ් ු කිට්එකිා්ස්්ිත්සිඅ,්එහ්ග්්අ්ර්
රනන්එ්්යිආඉ්ිතු්ම්්ග්ා්.්ත්ස්ංආන ්නි්්ග්්
ආි් යිආඉ ,් ්්් ආුක ් ආංෝ් ක්ක් ආකල් කාහ්් කළ,්
ළිළහආන් ආන ෘ් 66් ආංෝ් 75 ් මංිි්් (සල)් කිා් මන්
ිපඉි් ං ුඔි් ළත් න තවි් ත්ාහ් ිංෘ්  හනතක.් ්තු්
ි කාත්සං්ි ්ාත්අ්ර්අෘආෘ්කආහෝ්මටු්නඉ්ව් ්
නි්් ගරක.් ගතඉ්්ා්් ආංෝ් ආිෝටු් රක් තාං්්කසත ්
ආ් ි ප්එි්යයආන්ාටතා්පට්නි් ්ග්්ං ක්එි්යි්ට්
සප් කහන් ් නි්් ය්් ආි.් කසආතකආු් ආංෝ් ඇසට්
ආ් ආනප්එි්්යර්ආුක්අ්ර්මංිි්් (සල)්කිාආ්ෝ්
යිඉ්කළ්ළත්කසආතකට්ආංෝ්කත්ආ් ං ක්.්එළඳ්ගර ්
ඇප්නළාආෘ්න රණ්ගඉක්ඉට්අ්ෘ්සිාජ් ්්තෘ්ධතු,්
ාවඉ්ආයඉ්ශ්ර්ධ්කුර්්ට් හාව්් ්්ං ක්කෙප්
ආ් පබා්ළත්ආනඉාි්කරි.්

් මංිි්් (සල)්කිාආ්ෝ්යආුි්සං්හස්ක්ළ පිකඉ්
සිඅ්සාකච්ාආි්ආ්ගා්ළත්නතස්්සිංර් ්තකඉ,්එි්
සාකච්ාආි් පපහ් ්තහආ්ඉ්අල්කුර්්් ුිා්්්
කරා් හ බ් ළත් අුංස ් ්් නෘ් කරඉ්ට් තඔ්ි් කර්්
්මෘ,්සාකච්ා්න තකආඉ්කි්්කාහආනු්්ා්කසආත ්
සිංඉ්ආ් කරප.්එත  ්සාකච්ා්කහන් ්න ත කා්් මෘ,්
ඒතා් සග් ධආන්ශ්ර්ධ්කුර්්්ආංිුරි්තඉ්ට්නටඉ්
ආය්්  ුඝ් කාහ්කට් නනති.් ඇෘ්් තහආ්ඉි් ස්ි්
සාකච්ා්ි  ්ා්ාතආු ්සග්ධ්අ්ර,්ආ්ත්ආංිුරිත්ි  කා්
ආි ් රරි්් ය් තසර් ුං් ක්ක් කාහ්් කළ් ශ්ර් ධ්
කුර්ආ්න් 65%් නි්්  ිා්් ් නංළ් ධ් නන,් එකිා්
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ි ්ාතට්ආ්හාඉ්ර්ක ි්සග් ය්ඇ්.් ආිි්සාකච්ාආි්
ස ළඔ්්ක්අල්කුර්්්සිංඉ්කරි.්එ්ි,්හෙ ්9්ත්්
තසආු්ි ්ා්ආි ්නංළ්ධ්3්ත්්සරාආි්අික්33්සට්63්
ු තා්ඇප්ත ක්් ඉන්් ෙරාඉ්ආනආුආසඉ්ි ්්ාතට්න මණ්
හස්ප්ා ්  ආ්ෝා්් ප ස් ය ්් සිංඉ් ක ි්  ට්
 ුසාක.ආුතාත,් සාකච්ා් සග් ධ් ළත් ආෙෝු්ා් ්ය්්
යආරෝනආන්  ුතෘ්,් එහ් ිා්තකාත් කි ් ු ි් කසත ්
ආ් ක්ප.්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්හස්ප්ා ් ආ්ෝා්්
ප ස් ංම් ධආන් ශභිආ්ක් ආහසඉ් ආ් ත,් ගෙතරආ්ක්
තහආ් .්හස්ක්ළ පිකඉට,්ාෘත්්පිළි්නතප්්ි්්්
 ත ර්්කර,්ආෙනස්්කිාආු්ස ළඔ්ුංි් යඉතඉ්ට්එි්
අතස්කාත්එකිා් නආ්ෝය්කර්යෘං.්එත  ්සාකච්ාතඉ්න්
 පපහ් ් තහආ්ඉ,් හස්ක් ළ පිකඉ් ආළ ආංෝ් ආුආ් ්
මස්මි්ළතට්නෘ්ධ්ළතු්ආිි් ්තෘ්්සිංඉ්ආ් කරප.්

් ්බෘත්්හළඉ්ට්ආනර්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්කඉ්
තර ්ි  කාආතඉ්ළ ං රත්ග්්ළත්් පංාසය්්සටංඉතමඉ්
ආනඉති.්ත්ස්ංආන ්ස්්ිත්සිඅ්එකිා්ි ්ාතට්්ඔි්
නළමත්්අතස්කාති.9් ංා්12් ත්ආසේ ආය ක්ප්ා්ඉ්අබ්
්ාම ්සිඅ්ස ්ාතට්ආතළිාආි්්ඔි්ආුත්්අතසක්ාති.්
අතසා්්තහආ්ඉ්ත්ස්25 ්ක ජා් (රම)්කම්ආු්ආතළි්
්ා ු්රආය්්්තහි්්ාරත්ස ්ාතට්ග්ා්ධ්අතස්කාති.්

ආිි්  භ්් පිළිත් රොු්් ජිාල් ළු ් ආිආසේ නතසි.්
“ ආික් ්ආ් ි පත්ආතළිාආි් ර්්ය්සල්්අ්රකර,්
යආුි් ංා් හස්්ා්ා ් ළ පිකඉ් සිඅ්  ලඉ්  ට් කළ්
අාහාස්ආ්ඉ,්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්රයි්ආුක්ය ්්
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ආළ ආංෝ් ආ්් ංුාරා,් ්තිා්් ංා් හ පිෘ් ්ත් රයි ්
්් නෘ්ක ිට්සිෘ්ධ්ළත්්ි්කසආත ්න තවි්ත්ාහ්
ි්ඃකලප්්කකාතක.්හ්්තුභ්ය්්ාත ්පස්ආසේ  ්තකඉ්
ආළ ආංෝ්ආුආ් ්රස්් ය් තඔ්ි්කළ් ු,් එත  ්ආු් ්්ට්
ක ිට්ාවඉ්අආන ආං සෘ්ධ්ළත්ස්ි්ිත්ක.“්

එත  ්ස්රාඉ්්මල්ආක ට්ආය්් හ්්්රස ්ික්කර්්
ළතු්රොු්්ජිාල්ළු ්ත දගරටෘ්නතසි.්ඒතා්නං්්ස්
ුංඉආි.්

1. මංිි්්(සල)්කිා්ඉආු්් ්්්පිළි්ඓපංාසක්
සටංඉ් හාහ්සිසිාත ්පආ .්ඒතාට්අි්රත,්එකිා්
ය ්්  ්ආ්ෝගිෘ්  ආිෙකිඉ් ධ් ආළ ආංෝ් ආුආ් ,්
එකිාආු්්  ්්්ය ්් ුඝ්තහආ්ඉ්න  භ්්න ත ෘධ්
්මෘ,්් බ (්සල)්කිා්ඉට්ස්ි්ආ්්් ය ඉ්ධ්අ්රංස්්
ගේතර්ා්ආංෝ්ගේප ස්ආස ්ා්ය පිට්කසආතක්ආංෝ්
අආන ආං සෘ්ධආන්ඇි?්

2. මංිි්් (සල)් කිා්ඉට,් සිකා ්් ප ස ්  සඉ්
 ආරෝර්ාතආන්ආංෙකආතඉ,් නංාස්ට්සං්හිසාතට්හ ්
කර්්හු්ළත්කවෙෘ්නාආංේු  ප.් ග්ආහස්ි ල්ළ බ්ඒ්
සකරඉට,්ආ්ත්ආංිුරිත්ආ ෝුත ්ළත්ස්ි්ජ්්ාට්
ආනඉතා් ිට්ආ් ං ක්ධආන්ඇි?්එකිා්ඉ්්ආයඉ්
ධආන් ම සාආයඉ්  හාව් ආසේ හ බ් ගඉක් ් ළත්
ආෙෝු්ා් කළ් ාවඉ,් එි් ම නඉ් කවෙඉු ි් ්ි්
ආ් කආළේඇි?්රරි්ආන ්ආිත  ්ආෙෝු්ා්එලහ්කළ්
ඇ් ි්අ්්එ්්ආත්ස්ආක ට,්එකිා්කරඉආඉ්ිා්ාත ්
ආංෝ්්ඉ්ජාහ් ්් ි්ආෙෝු්ා්් ගආි්ඇි?්
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3. ස්් ජ්්ා් අ්ආරඉි් ං  ් ත  ා් මංිි්් (සල)්
්ිා්ඉආු්්  ්්කකාත්කාඉ්ාරආන්ආයෝාක්්  ්්ට්
එකඅත,් තත්්ධ්එකක.්ආ්ත්ආංිුරිත්නංළත්්ළත්
එකිා් න තස්  ට් ආි්රි්  හාහ් සිසිා්් සිකා ්්
ජ්කා් ,්  ආහෙභආ්ඉ් එකිාආු් හඅි්ිාුඉ් නතා්
සංමමඉි් හ්තාස්්කආළේඇි?්අඉ්අ්ආයඉ් ිටා්
යෘ්ි ්් ,්් ිාආු්ළත්එකිා්න තස්ළත්ආි ආං ්කට්
ආංෝ් ාවඉ් ස ක් කආළේ ්ි් එකිාආු් අායාමකිඉ්
්ස්හාි්්කළ්් ගඉ්් යට්රි්සිි්සං්ාවඉආු්සිසිාත්
්ගඉ්්යට්ත දයි ්සග ්්ං කු?්

4. ිා්ත්්පංාස්්නතා්ආත්ස්්කළා්ධ්න ං ්ම්ංා්අිය්
සිපු්්රයි ්මංිි්්(සල)්කිා්ඉට්්ය ඉ්ධ්
ගෙතර්ා්ක්ි්රකාරආන්ආකආ් ් ්්යකු?්එත  ්
ගෙතේසලආන්්ි,්්ිඉ්ආතපඉ්්ආය්්යෘ්ශභි්ා්
ස්්ගෙතේය ්්කසත ්සිංඉ්ආ් ආක ට,්ාවඉට්
ආයෞරත්්නතා්ආ් ු තා,්ඒතා්ආු ්ආකආ්ක්ආතපඉ්
හත් ු ාි ් ළත් නතස් ට,් ාල් ආංෝ් ාවඉ් ්ි්
ආයෝහ්ාට්එආරහත්ංඬ්ආ් ් න්ආංෙකත්කි ු?්

5. ්ි්රයමක්ගඉකතමඉ්්බ් (සල)්කිාආ්ෝ්කෙප්
 ිටා්ය පික්ආංෝ්පජක්තෙඉආයඉ්්ආය්්ය පික්
ආ් ්සිි්ු ්්සලආන්්ි,්මංිි්් (සල)්කිාආ්ෝ්
සිඅ්කකාතට්න මණ්යආුි්සං්හස්ක්ළ ප්ි කඉ් හාහ්
සිසිාත ් එකිාආු් අතික්ාත්් ආකආරහ් තහ්තාස්්
්ළා,්මස්මි්ළතට්ආත්ස්්යිට්ුර්්්කරිු?්
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6. ඇ් ි්අතස්කාතඉ්න්අල්කුරඉ්ත ක,්එකිා්ආස්අ්
අ්ර්සල් ්නංළ්ය්ඇ්.්ශ්ර්ධ්කුර්්්තසර් ස්
ක්ක්කාහ් ්මනලආල්නංළ්ධ්අ්ර්එි්අතස්කතඉ්න්
නතා්කසආතකආු්ආංෝ්ඇසට්ආ් ආනප්න ම්්කුරඉ්
ත ක්්ආයඉ්ව්ම ස්්ගෙතර්ා්සලආන්ආක ආංෙු?්ාල්
එ්රි්  ුඝ් කාහ් ් ස අ් ය් සලආන් ආකආසෙු?් ස්්
අායාමකිඉ් අ්ආරහි,්  ්රි් සල් මංිි්් (සල)්
කිාආ්ෝ්ාවඉ්ආයඉ්කසආතකට්ආ් ආනආ්්ආසෙ,්එ ්
ත්ාත ්ධතු්ංන්ආ් ය්තසර් ස්ක්ක්කාහ් ්ආිි්
අ්රංස්්ගෙතර්ා්ආත්ට් ්ර්නාආංේ්්්ං කු?්

්

11.්න රණ්කකාතඉන්සිාකආි්ිහ්්්

් යආුි් ංා්හස්ප්ා ්රයිතහ් ළහනඔි් තහට් ශ්ර් ධ්
කුර්්්හ ්ධ්ළත්ආනඉතඉ්ට්තඔ්ි්කළ්සිංර් ්තෘ්
්,් ළිළහ්් සං් කුර්්් නතස්් කකාඉුර් අ්ආරහ්
සිා්්ාත්ඉ්ු ්ට්හ ආළ්්ළත්නතසප.්මංිි්්(සල)්
කිාආ්ෝ,් න රණ් ගඉක් ඕ්ඔකමඉ් ්ආය්් ආය්් ස්්
අුංසට් ය හආන්් කෙප් ස්ලහ් ආ්ෝරා් ය පි ් ආංෝ්
්්ට් ිටා්ය පි ්ආංෝ්සගකර්ඇප්ළතට්ාවඉ්අුංස්්
ු තප.් එි් සිකලන්් නං්් ු  ආත්්කෙපතහට් අාත්
පිය පිට්ආ් ං කත්්ළත්ස හක්්යකි.්

1. රරි්ආන් සට් ශ්ර් ධ් කුර්්් අලහාං්් ආතපඉ්
ආංිුරි්ත්්ළත්මංිි්් (සල)්කිාආ්ෝ්න ං ්මත්
 කාහ්කළං.්ි ්ඃකලප්,්ඓපංාසක්සං්් ුකාාකහ්
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ආංෙකඉ්ි්්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්ශ්ර්ධ්කුර්්්
රේ්්ආ් කළ්ළත්්ං්්ආනඉතා්හ ළණ.්

2. ්්ාිෘ්ත ුයෘ්කේ ්තාආන,්එකිා්ම්ඉ්ට්ආංෝ්
ක්තඉ්ට්ආ් ුඉ්ා්ආකආ්ක්යිි.්ක්යආි්ආංෝ්
මයආි්ං ක්ාත ්ආ් ි ප්ආකආ්කට්න රණ්ගඉක්
ක්තා,් ්ඉ් ්ිඉට් අතහි් ආක ටස්් ආ්ෝරා් ය පිට්
ං ක්ාත ්පබ්්ආ් ං ක.්

3. ළිළහආන් න රණ් ග නආි්  කි් අරාබ් න තු්්්,්
මංිි්්(සල)්කිා්ඉආු්අ්ාත්්සග්ය්තසර්200ට්
නන් සකස්් කරා් හ ත් අ්ර් අනෘ් ග නආි් අරාබ්
න තු්්්්සකස්්කරා්හ බආි්එකිාආු්අ්ාත්්සගය්
තසර්1,000්කට්ත ද්කාහ්කට්නනති.්

4. ගඉක්ආුක ්අ්ආරහ්සිින්ාත් ්පළආිඉ්නි් ්
එක ්අ ෘ්එආකඉ්එ්ි්නනත්නහ්ධ්ආන ්්න රණ්
ආන ්කඉ් ිටා්යෘ්ළතට්ආ්ෝයි්සා ා් ්තඉආඉ්
් ්.් ආි්කතප් ආුකටි්  හාව් ්තහආ්ඉ්කඉත්්
ආන ග්ස්කා්් ්පබ්්ං ක්.්ඇෘ්්තහආ්ඉි්ශ්ර්ධ්
කුර්්්්් ්කර්්්ුක්්ආි්ි.්ළිළහආන්සිංර්
කෙප් අල් කුර්ආන් ඒ් රකාරආ්ඉි් පබ්් ං ක්
අ්ර,්ආුආකහි්මල්කු්තතර්ා්ආු ්ඉ්තංඉආසේත්්
 සා්ආි්ගඉක්ආුආ ි්සිින්ාත් ්පළආි්ආංෙකත්
තටංා්ය්්ං ක්.්

5. ආකආසේආත්ෘ,් කිආ්ඉ්ගඉක්ආුආකහි්පආළ්්නාඨ්
්්ා්ආ ිසමඉ්ප  නි්කආළේ්ි,්ඒතා්එකආ්කකඉ්
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කෙප්  ිටා් යෘ් ළතට් ්ය්් ආෙෝු්ාආතහ් කසග්
නු්ි ්ආ් ි ප්ළ ි් තටංා්ය්්ං ක.් එ සා් ආිි්
ගඉක්අ්ආරහ්ඇප් මක්ආත්ස්කි්ය ්්ආසයි්තුාෘ්
 න්ි.්

් ළිළහ්්ත්ාහ්්  ්ගඉක් ්ආ් ත,්එහ්අති්තහආ්ඉ්
ආන ෘ් 66 ් අුිග් ත්් ළත්හස්ප්ාා් ළ පිකඉ් නතස්්
අ්ර,්කකතරඉ්40්ආකආ් ්නි්්රේ්්කළ්ආන ෘ්75 ්
ඇකනෘ්ආතනි ්ළත්ආරෝිාා්කආ්ෝමක්ජ්්ාත්නතසප.්

් ආුතාත,් ළිළහආන් ආ්ත් තාකි් සිඅ් නන් කාහආන ්
ම ස්්තාකි්ු්මව්ය්පආ .්ආ්ආරම්ා්8-8,්ල ්1-1්සට්4්
සං්ආක  ඉප්1්ආන ආෘ්7-25්තාකි්ආි්ට් ුනඉ්.්අල්
කුර්ආන්එත  ්අවහ ්ආ් ි ප්අ්ර,්මංිි්් (සල)්
කිාආ්ෝ් කකා් කළ් තේ් කසත ් නතා් අල් කුර්ආන්
ආක ආංෘි්සිංඉය්් ්.්

් ආ්තාත,්් ත්ග නආි්ආන ෘ්් ංර,්ආෙනස්් කිාආු්්  ්්
කකාත්සං්ධුි් ොර්්පිළිත් ස්්ර්කරි.්එආංෘ,්අල්
කුර්්්මංිි් (්සල)්කිා්ඉආු්අායාමක්ප ස් සඉ්
ම්්්හු,්එකිා්ඉආු්් ්්කකාත ්ආ් ආි.්

් සිතාත,් ළිළහආන් ආන ෘ් කහන් ි් අුාහ් ්බ්
තෙඉආු්අ්ාත්ට්ආළ ආංෝ්කහකට්නනත්ම්්්හු්අ්ර,්
එි් ්බ් තෙඉආු් ිි් ළසඉ් ඒතා් ආ් ි පයආිඉ්
සම භ්ආන ්ආ් ආ්කෘ්ගභ්කර්ා්ංටයෘආෘ්.්ශ්ර්ධ්
කුර්්් මංිි්් (සල)් කිා්ඉආු් ් ්් කාහ්් කළ්
සිපු්් තහආ්ඉ් ම්ා් අතසඉ් කරා් හ ත් අ්ර,් එ්්
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ආංිුරි් ධ් ්ාභාආතඉි් ුංස්් ය්ඉ් අායාමක්ඉ්කට්
නාුි්කර්ආය්්පළිු්්ංයෙආි.්

් නස්ආතාත,්අු්පියෘ්ළිළහආන්පආළ්්ආන ෘ්ං්රට්
අි්රත් ්තෘ් ආන ෘ් කහන් ් එ ්කාහ්ක ් පළ් ් ්.්
ඒතාිඉ් ළිළහ්ට් ඇකහෘ් කරඉආඉ් කි ු?් ්ත්්
ුිඉආඉ්කි ු?්් ා්ු ර්්්කරා්හ බආි්ම සා (්ආරෝි්
අාරාජි)් සඉ්.්එආංෘ්ල්ර්කුර්ආන්න චආිු්පිළි්
එත  ්ු ර්් ්යා්පණස,්කසග්් සහ්ාම්්සිිඉම්් ්
කස ආටක්න ත ෘ්ධආන්් ්.්

් ශ්ර්ධ්කුර්්්ළිළහආන්්ආයඉයි්්්ට්යෘ්ළත්
්ය්්ආෙෝු්ාතට්එආරහත්ආිි්ගඉක්ආුආකහි්පආළ්්
 මක්රයමක්ඇු හම් රිතමඉ් කෙප් ආනඉති.් එහ ්
සිා්කි,් ්්ාිෘ් නන්  ිා්් ් ත්් අ්ර,් නරස්නර්
ආත්ස්කි් ආළ ආංෝි්.් ඒතාිඉ් සිංර ් ආිහ් නං්්
සිංඉ්කරම.්

් ආුත්ඉ් තංඉආසේ ය ්් ශ්ර් ධ් කුර්්් නතස්්
සිකලන්,් ළිළහ්ට් තුා් ංාෘනසඉ් ආත්ස්් එකක.්
ළිළහආ්ඉ්ආනඉත්්ආු ්ඉ්තංඉආසේ ම සා්ංා්සිා්ි.්
 ෘනෘප්1-26්සං්9-්6.්

් “නතසා.්අලහාල්එ ආකආ්ක.්ාල්ස්තාි්්.්ස්ලහ්
ාල් ආකආරහ් රි්්.් ාල් ජා්ක් ආ් කරඉආඉ්.් ාලු්
ජා්ක්ආ් කරා්හළඉආඉ්.්ාල්ංා්සිා්්කසත ්්  ්.“්
්ාආතඉ්ශ්ර්ධ්කුරඉ්112්–්1්සට්4්ු තා්නතසි.්
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් ළිළහආන්  ඉතංඉආසේ ආතආංසට් නෘත,්  ආික්්
ආස ්ි.්  ෘනෘප් 2-2් ,් 2-3්   ි්ාි් 20-11.් ආු ්ඉ්
තංඉආසේ ්ආඉ්ඇ ්්්ළතු,්ම සා්ස අය්සල් ්ාවඉ්
ආස ්ා් යඉ්ට් ආු ්ඉ් තංඉආසෙට් සග් ධ් ළතු් ළිළහ්්
නතසි.් ෘනෘප්3-8්සට්11්ු තා්ළහඉ්.්

් එආංෘ් “අලහාල් සුත් තිානක්,් ස්ලහ් ුඉආඉ්.“්
්ාආතඉ්අල්කුරඉ්්ංවේකරි.්

් “ාල්් අලහාං්.් අංසන්ු් ආන ආහ ආතනු් ාලආු්
අ්ිඉ්ර්ු  ්ු,්ළාහර්ු  ්ු්ාල්ු ඉආඉ්.්එළ්සන්ා්යෘ්ා්
ු ්ු්ාල්ුඉආඉ්.“්්ා්අල්කුරඉ් කාහ්කරි.්

් ස්්ත ර්්ුර්්සිංර ්සිංා්ම සා්ආිඉ්ආු ්ඉ්
තංඉආසේ නන්  ම්ධ්ළත්ළිළහආන්සිංඉ්ය්ඇ්.්ස්්
ුර්ආන් අ්ංනෘ්  ප නාක් ය ්් ආු ්ඉ් තංඉආසේ
ආ් ුඉ්ා්ළත්ආංෝ්ාල්අ්්ග්්් ප්ිආ්ෝ්ාත්්සහ්්
ආකආ් ්ළත්ආිිඉ්ආනඉාි්කරි.් ෘනෘප්8්සට්11්
සං්  ි්්ාි්32-14්ළහඉ්.්

් එආංෘ් අල් කුර්්් නතසඉආඉ් ආිආසේ.් “ගේ්
ු ආ්හ් ්කේ ාලආු් සඉ රා්ආ්හ්.් ාල් ං ර් ආත්්
කසආත ්එ්්ආ් ුඉආඉ්.්ආය ු හු,්සමආ්්හු්ු ්්ාල්
ුඉආඉ්.් (යසකඉ)් ආක ළ් තෘ,් එ්් ාල් ු ්් මස්
ආ් ත ආි.්ආන ආළ ත්කළ්සං්අඳආ්රහ්ධ්්්ා්කුා්බජ්ු්
ආ්ෘ්ඇප් ු ්ු,්  ්ම් ු ්ු් න ං ්ම් (සටංඉ)් ආන ආ්හ්
ආ් හා්ා්ආ් ආි.“්තාකි්6-59.්
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් ආු ්ඉ්තංඉආසේ ුා්ා්කර්්ආකආ් ්ත්්අ්ර,්ාල්
්ස්රායල් තෙඉආු් ආු ්ඉ් තංඉආසේ ්ි් ළිළහආන්
ආළ ආංෝ්ස්කා්්ඉන්සිංඉය්ඇප්් මෘ්අලහාං්් කආරිා්
තෙඉආු්ආු ්ා්ආංෝ් අරාබ්තෙඉආු්ආුි්ා්ආංෝ් අ ි්
තහආ්ඉ් මස්මි් තෙඉආු් ආුත්ඉ් ආංෝ් ්ාආතඉ් අහ්
කුර්ආන්සිංඉය්් ්.්

් “න සනි්ස්ලහි්සකහ්ආහෝක්සිතුර්,්සිර භ්,්
න ආනෝභ්,් න නාහ්් කරඉ්ා් ධ් අලහාලට්.“් ශ්ර් ධ්
කුරඉ.්1්-2්

් ම සා්ආිඉ්ආු ්ඉ්තංඉආසෙු්්ාස්්ි ්පආළ්්ළතු,්
මස් ්පආළ්්ළතු,්අඉරකාරආන්ාල්තාස්්කර්්ළතු්
ළිළහ්්නතසි.්2්සමආිහ්22-9්සට්15්ු තා.්1්රාජතම්්
8-12්සං්අික්11-25.්

් “කස්ු ් ්ාල්ළඳ්ආ් ආි.්ාල්්අසඉආඉ.්ුඉආඉ.“්
අල් කුර්්් 42-11් ්්් තාකි් ්ස්හාිආන් ස්කාතර්්
න ං ්ම්කරි.්

් සිංර් අතස්කාතඉන් ්ංිඅ් සිංා් ආු ්ඉට් ම සා්
ආයඉ් නකාර්අතහි්ධ්ළත්  ි්ාි්12-13්තාකි්නතසි.්
ම සාආු්ළහ්්සං්සිග්ට්ආු ්ා්් ්්ධ්ළත් ෘනෘප්11-
5්සට්9්ු තාු,්3-22්සට්24්ු තාු්සිංඉ්කරි.්එආංෘ්
ආු ්ඉ්තං්ආසේය ්්ආිත  ්අත් ආසෙේඅුංස්්කසත ්
ආ් නතස්්අල්කුර්්,්එත  ්සටංඉ්අලහාංආ්ු්ි හි්්
ආකආහස්්්ිංෘ්නාන් ්ත්්ළත්අතතාු්කරි.්
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් ්බෘත්් පිළිතු් ශ්ර් ධ් කුර්ආන් සිකලන්.්
ළිළහ්්ු ත්්සිකලන්ට්තුා්ආළ ආංෝආසිඉ්ආත්ස්්
එකක.්්බතෙඉ්ස්ි්ආු්ාි්ළ පිෘකමඉ්ංා්සුාොර්
ග්ුංආිඉ් සස්්රුුහිෘ් ිෙභ්ඉ් ත්් ළත් ශ්ර් ධ්
කුරඉ්් ආනඉතා් ආුි.් “(රසලතෙ)් ාවල් තේආ්ඉ්
(අලහාලට)්ාලට්්ස්සර්ආ් ආතප.්්තු්ාවල්ාලආු්අ්්
්ට් කරප.“් 21-27.් එආංෘ් ළිළහආන් සිංඉ් සඔි්
්ත සතරආ්කි,් ආ්ත්  හ්තාසආන් ආංෝ් සුාොරත්
ං ස ආිහහා්ිංා් නාන්හ්ා්සගකළ්ළත්ආනඉතා්හළි.්
්බතෙඉ් සග් කළ් නාන් හ්ාතඉ් ළත් ළිළහ්් ආනඉත්්
සිංර්කෙප්ආුස්ළහම.්

• රආර ඉ් (ංාිඉ)් පිි් තඉු්ාආි් ආ්ගආඉ්.්
  ි්ාි්32-්1්සට්20.්

• ආස ආහ ිඉ්ි න්තඉු්ාතට්ස්්ආ් ම්කරි.්රාජතම්්
11-4.්

• ආෙක ්(්ාක )්්ි්ප්ා්්ස්ංා ්්බත්මහා්කරඉ්ට්
ආ්ආුන.් ෘනෘප්27-්16.්

• ඒවංාි්(්වාහි්් බ)්සාරා්සිඅ්අ ්ි් තාං් ්කර්
යප.්එආසෙි්එකිා්ආළ ෙකාර් ආි.් ෘනෘප්12-්10්
සට්20.්20-්2්සට්18.්

• ළිෘ් ලෘ් ්බ් ස්් ු  ්ඉ් සිඅ් ගරාොරආන් ආ්ගා්
්අර,්්ි්ු  ්ඉ්සිඅ්ක ිප්රකාරආ්ඉ්ං සආර්්
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ආහස්ආය ිරා්් යරතාවඉට්රරාර්ා්කආළේ .් ෘනෘප්
19-30්සට38්සං19-්8.්

• ආර ර්්බ්(ුාධ්්්බ)්අඉ්අ්්කර්්ආ්්ස අ්ය්සට්
සගරකඉ්ළහා්සිි්නි් ්ආ් ත.්ය ්ාආු්බ ්්සිඅ්
ගරාොර්ආහස්ං ස ්ඇආු්ස  ්ා්ඝා්්්්කආළේ.්2්
ස මආිල්11-2්සං්11-15්සට්18.්

• ජුාස්් ස්්ි්ාආු් ්බ ්්සිඅ් ගරාොරආන්ආ්ගආඉ්.්
ආිි් නාන් හ්ාආි්  පපහ් ් තහආ්ඉ්  න්් හ ත්
 ාආුස්්සං්සාරා්්්්ආුආු්ා,්ආෙනස්්කිාආු්මකඉ්
මෘ්ඉ් ආහස් ආයෞරත්් ආුා්හළප.් ිආ්ි් 103් සං්
 ෘනෘ්්්38-16්සට්18්ු  තා.්ජුාසආ්ු්ආිි්නාන්හ්ා්
සිංා්ආු ්ඉ්තංඉආසේාලට්ර්ුතාු්කළ්ළත්ආිිඉ්
ආනආඉ.්

ආෙනස්්කිා්නතා්ස්්ිත්ත්්ි ්ි්කම්ට් “ආෙනස්්
තංඉආසෙු්සා්්ාආඹඉ්ිට්කි්ආි ්තු?්්ා්ආතඉ්
ළ ්්ත ගආඉ්.්ශ.ආ් ංාඉ්2-4.්

් එත  ් නංෘ් අය ඉ්කසග් ්බතරආ්ක් ය ්් ශ්ර් ධ්
කුර්ආ්් සිංඉ් ය් ් ්.එආසේ ්ි් ළිළහආන් සිංඉ්
ආ් ත්් සස්්අුංස්් ිටා්ආය්්ඇප්ළත්්අ්්ආෙෝු්ාත්
්ුකාාුහු.්

් ිර්ආ්ඉ්ික්් ්්,්ය හයි්පිළි්සිකලන්්්්සං්
් ්්්ආකආරහ්ු  ත්්අතරාර්්්් ්් භ්්ඉන්නතා්අල්
කුර්්්ු ත්්ි්්්ංාෘනසඉ්ආත්ස්්.්
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් රයි්ංා්සිළඉර්ි්්ට්අි්රත,්ශ්ර්ධ්කුර්ත්
සං්ළිළහ්්සිංඉ්කර්්ආන ග්කකාඉ්ර්ඉන්නතා් හාහ්
ආත්ස්කි්ඇප්ළත්සිංඉ්කළ්යකි.් ුන් ්තහආ්ඉ්
රුි්සං් තාආු්කකාඉ්ර්්ය ්්ළහම.්රුි්සං් තා්
ම ස්්නරිආු් කි්ි  යිආි.්ාවඉ්ආුආු්ාි්් ්ආඉ්් තෘ්
ධ්අ්ර,්එ ්යස ්ං ර්අඉ්ස්ි්යස්තමඉ්නළකේකඔිට්
අාි ප්් හළා් සට්ං.් සා්ාඉආු් ආනළඹයිට් හ ් ධ්
ආුආු්ාි් ්ං්ි් යසඉ් ආයද් කඔආිඉ් ආන ආළ ්් ි්්
්තෘයිට් එතා් හ බං.් ඒ්  ස්්ර් ගඉක් ආුආකහි්
සුංඉආි.්

් ඒ් කෙප් අ්ආරහ් ු  ආත්්  රා්් ආත්ස්කි් ආුස්
ළහම.්

1. ්ං්ි්කආළේ්ංන්්ංා්්ිර්ු ්්ය පආි් ්යස්ළත්
ළිළහ්්නතසි.්( ෘනෘප්2-16්ංා්17)්ඒ්ආංෙකආතඉ්
මස්මි් තෙඉආයඉ්  ුිාත් පිළි් ු ාි් යඉආඉු්
ආ් යඉආඉු් ්ාආතඉ් හ්් තුභ් ආුක ි් යආරෝන්්
අ්තහි් ආහස් ්ුකආන් ආ්ගආ්ෝ්.් ආං ි් ංා් ්රක්
පිළි් ු ාි,් ම සාට්ස්තා්ා කති්ආුා්හ බ් අ්ර්
ස්ය් භ්්ඉන්ස්ත්ාත්්ය ්්රුිට් යඉත්්හු්ළත්
ශ්ර්ධ්කුරඉ්ළතසි.්2-31්සට්33්ු තා.්

2. මල්නානආන්ළර්ස්ි්කාඉ්ාතඉට් නහඉ්ට්සගත්්
අ්ර,් එ්ට් ුිති් තහආ්ඉ් ුේ  සපආන් ආිු්ාත්
ආු ්ඉ්තංඉආසේත ද්කළ්ළත්ළිළහ්්නතසි.්මල්
නානආන් රා්්තයකි්කාඉ්ාතඉට්න ති්ළතට්අුංස්්
ු ත්් එක් තාකි් ් ධතු් ශ්ර් ධ් කුර්්් කළ්
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ආ් ි ්.් ්තු් යු්ද් ්ාත්් ්්ාිෘ් ආවෙභ්ඨ් ංා්
 හිසප්් හ්ාත ් ත්් ළත් ශ්ර් ධ් කුර්ආන්
 කාහආි.්

3.  තා් (ංිතා)් කම්් ංුන් ආතස්් යෘ් සා්ාඉ්  සඉ්
ආන ළඹතා්හ ත් ළත් ළිළහ්් නතසි.්රුි්සං්  තා්
ආුආු්ාි්සා්ාඉ් සඉ්ආන ළඹතා්හ බ්ළත්නතස්්
අල් කුර්්,් සුනආ් ් ය ්් ආක ආංෘි් සිංඉ්
ආ් කරි.්“ෛභි්ාඉ්ාවඉ්ආුආු්ා්එිඉ්ආ් ිඅට්
නමපතා් එවඉ් එහ් සල් (ස නතෘ)් ්ෘෘතආ්ඉ් නං්
කආළේ.“්2-්36.්

4. අකකේධ්නන්රුි්සං් තා්ළ්්ධ්ළත්ළිළහ්්කස්
් ්ක් සිංඉ් ආ් කර්් ්මෘ,් ාවඉ් ආුආු්ා්
ආළ ආංෝ්ආසේනන්  ම්ධ්ළතු්අ්කෙත්අලහාං්්ාවඉට්
සිාත් ගඉ් ළතු් අල් කුර්්්  කාහ් කරි.් “රුි්
ාලආු් නරිාානපආයඉ් තේ් ස්තලන් ් ්ආය්්
යෘආෘ්.් එ ට් ාල් (අලහාං්)් ාලට් සිාත් ගඉආඉ්.්
ඇෘආ්ඉි්ාල්සිාත්ආුඉආඉ්,්ු ්ාන්.“්2-37.්් තු “්්
අනආු්නරිාා්ා් .්අප්අනටි්තරු්කර්යපම.්ාළ්
අනට් භිා්කර්අනට්ු්ාන්ආ් වතආං ෘ,්ඇෘආ්ඉි්
අප්නා ්ධතඉ්ආයඉ්තඉආ්ිිි්ආුආු්ා්කආතෝ්.“්7-
23. (්රබළ්ා්ළළි්ා්අඉෙස්ා,්් ත්් ඉහි්් ු ුහ්ා්
ත්්ුංි්ා්හ්්ු්ඉ්්ම්ල්ංාඃස ඉ.)්

ආන ආළ ත් ි්ට් එතා් හ ළි් ආුආු්ාට් න්ත්් හු්
ුිති ආසේළිළහ්්නතස්්්මෘ,්ාවඉ්ආුආු්ාආු්
ි යි් සගයිටෘ් ආනර් එආසේ ් යිට් අලහාං්ආු්
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ස හ ස්ි ් පබා් ළත් අල් කුර්්් ආනඉති.්
අලහාං්ආු්ු ාආිඉ්ආ් රත්කසත ්සග්ආ් ආි.්

් ්ං්්සිංඉ්කෙප්අාත්රයආි් මක්නු්ි්ආකආරහ්
නතප්්ත ුයෘ්ආත්ස්කි්කහන් ්ආනඉාි්කරි්ු ාි්
්්්යආසඉ්් ං්ි්ආයද්්කඔිට්ආනර්ම සා්අිය්සිපු්්
ආකආ් ්ධ්් මෘ්කඔආිඉ්නනත්ාලආු්ස්ත්ාත්්ආත්ස්් ධ්
ළත්ළිළහ්්නතසි.්නසඉ් ුිා්්්ය,්රෘි්්ආුා්හ ත්
ම සා් ්ර්අසිපු්්ළත්අල්කුර්ආන් යි්්ි.්

් ය හයි් හළා් ස්තුය්ට් ප විට,් මල් අත්ආන් සල්
න පු්්ාත්් ් ත්් හළා් ය පි් හස්ක් ළ පිආ්කආු්
 රා්් හ්ත්ආි.්නන්අ නා කි්සග්ධතු්අලහාං්්  සඉ්
න්ත්්හු් ආ්ෝය් පින්ඉ්ට්ම සා් අතිකත් ිංඉස්
තඉආඉු්් ක් හ්්්්ශ්ර්ධ්කුර්්්් ් නෘ්කරි.්ස්ි්
ුෙආත ි් නහ්්ජඉි්නාන්්ත ුයෘ්ළත් සක්්බපිකඉ්
ස හකතු,් ්න්්් සඔි් ුෙආත ි් ප සග් ළතු,් සඔි්
ආකආ් ි් ්ි් ්ිඉආු් හ්ාතට් තයකත් යක් ළතු් අල්
කුර්්් කාහ්කරි.්ජඉි්නාන්්සිංා්ආල්ස  ආිඉ්
ම සා් සං් ආු ්ා් අ්ර් සි්් ් සග ්් යක්ි් නතස්්
ි්්ට්සිාත්් ිට්ආු ්ඉ්තංඉආසෙට්ආල්ත ග ි්අ්තහි්
ළත් ශ්ර් ධ් කුර්්් සං්් ් ආුි.් ප මඉට් නග් ධ්
 ්ාහ්ට් කාඉ්ාතඉ් තයකත් යක්ි් න තවි,් සිාජආන්
කාඉ්ාතඉ් ුර්් ත ුයෘ් සක්ා්්් ංා් ්ෘෘත්ට් කර්්
 ඉුාත ්්ි්්ස්හාි්නතසි.්

් ඒවංාි,්් ස්ිාිල,්් සං්ා ,්ලෘ,් සා්සං් සා (්අආහි)්
්්් ්බ් තෙඉආු් ක්ාතඉනු් ගඉක් ආුක් අ්ර්  හාහ්
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ආත්ස්කි්පආ .්ආිතා්න  භා්කර්්ඕ්ඔි්ආකආ්කට්
ශ්ර්ධ්කුර්්්තික්ආහස්ළිළහආ්ඉ් ිටා්යෘ්ළත්
්ය්් ආෙ ු්ාත් නු්ි්  රහ්් ළත් න ං ්මත් ි් ආනආඉ.්
ආිත  ්්රකලන්්්් නෘ්කර්් මේහිල්ත  ් ්තකඉ්
නතා්“ළිළහආ්ඉ්්්ට්යෘ්ළත්ආංෝ් ිටා්යෘ්ආංෝ,්ාල්
(්බතර්ා)්අඉරත්අායි්්්ආ් කරඉආ් ්ළත්ළාහරත්
ආනආ්්්සිා්්ාත්ඉ් යි්්්කළ්ආ් ං ක.“්් ාආතඉ්
නතසි.්එ්ි්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්ළිළහ්්සිපු්ත්
අරි්්්කර,්එ්්අාක්ආහස්සිස්කර්්්කර,්ස්්තාකි්
ආ් ුා්ි කා්ජ්්ාතට්්ි්නාරා්්්කළ්ළත්ංඅිඉ්තට්
ාල්තඔ්ි්කරි.්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්ළිළහ්්ි්්ර ්
සල්්ළත්ආනඉයිට්ිංෘ්ිංඉස්ු ි් ෙර්ආළල,්“එකිා්
ංා්ළිළහ්්අ්ර්ස ළඔ්සිළඉර්ාත් ්ආ් පබප“්ළත්
පි්යප.්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්සං්න රණ්රයි්ආුකට්
අ්ෘ්ගඉක්අ්ර්ආනෞ්යමක්සිළඉරකි ්ආ් ි ප්ළත්
අතසා්ආන්පියප.්ආක්ෘ්ආරෙු ්නරණ්ංා්අනෘ්ග නආිඉ්
ආකආහඉි් ිටා්ය්්ළත්සිංඉ්කළ්ං ක්එක්තාකි් ්
ධතු්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්්ආ් ි ප්ළත්අතසා්ආන ් කාහ්
කරි.්

් ළිළහආන් ආ් ි ප් අි්ර් ංා් ්ත් ආ් රකේ අල්
කුර්ආන්සිංඉ්ත්්ආංිඉ,් තික් ආහස්ළිළහආ්ඉ්
 ිටා් යෘ් ළතට්්ය්් ආෙෝු්ාත් අස්ි් ළත් ්ි් ගරටෘ්
්ංවේආකආු.්ර්්සං්ස ්්ජ්්ාත්ආත්ට්න මණ්්්්්
සං්සාමං්්්්්්බතෙඉ්ය ්්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්සිංඉ්
ත්්්මෘ,්එි්්බතෙඉ්ය ්්කසග් ස්්ර් ්ළිළහආන්
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ආ් ි ්.්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්්සිංඉ්නං්්ු   ආත්්සිංර්
කෙප්ංා්සිා්්කසග්ආ් රකර ්ළිළහආන්ආ් ි ්.්ඒතා්
්ි,්ිංා්ජහ්ය ලිට්ආනර් ං්්්බ්ස්්ිම්ා්සිඅ්කළ්
සාකච්ාත,්්වාහි්්බ්ස්්ප්ා්ඉ්සිඅ්කළ්සාකච්ාත්
සං්එකිා්්ිි්්්ි්ගභ්ට්නාහක්ා්ංා්කළ්සාකච්ාත,්
්වානි් ්බකිා්  හ්ි්් ජ්ක් ආහස් ගඉආ්ඉ් රර භා්
සහ්ත්්තෘ්යි,්ි ෙප්කෙලහඉ්ළම්න්්යඉතා්ි්ු්
්ත්් ් හළා් ආු්් රකාර්් අලහාං්් ාලට් ආනඉයි,්
ආි සස්්්බකිා්එළආුආ් ්ිරා්ඒ්ිාුයආ්ඉ්ඝා්්්ට්
න ්ධ්ම ආස ්්ම්න්්ආයඉතා්ාල්්ිා්ඝා්්්්කළ්
් ් ෘ්ා්ය ්් ස්්ර්ස නවි්්්ා්්්එිඉ්කහන්ක.්එ්
නි් ්ආ් ත්ආ් ලලආල්සල්ළගේආෙන්් බතර්ා් හ්ි්්
ජ්ක්ආහස්කකා්කළ්ස්ා්.්එකිා්ි ලආ්ඉ්කෙලහඉ්
සාුා් එ්් ්ග ් ්ඔිට් ස හ ස්යි,් ි ්ි්කම්ට් අලහාං්්
ආයඉ්හ ත්රංාර්නා්්්ආෙන්කිා්ඉ්ංා්සිළඉර් ස්්ර්
කසත ්ළිළහආන්ු ්ට්් ්.්

් ශ්ර්ධ්කුර්්්රේ්්ක ිට් රා්්තහආ්ඉ්යආුි්
ංා් හස්ප්ා ් න රණ් කකාතඉන් රරාර් න කආි් ්ි,්
ළිළහආන් ආක ආංෘි් ු ්ට් ආ් ි ප් ආ් රකේ රස ්
මංිි්් (සල)්කිාආ්ෝ්හළා්යෘආෘ්ආක ආංඉු?් “්බ්
(සල)් කිා්ඉආු්කාහආන ් හජාස්් නළාආ්හ්හස්ප්ා ්
්ය ඉයි් කසආසෙෘ් යඔය් නතා් ් ්.් එආංිඉ් හස්ප්ා ්
ආ්තස්්ා්්සි රා්් ්එහ්ු ්ට්ආ් ි ප්අ්ර,්එආසේ
කබ්්ං ක්ි්ළහා්ආන ආර ෘක් ්්ආ් ං ක.“්්ාආතඉ්
 ි් ක ්ම ් එඉසි ආහෝපද්ාත් “අරාබආන් හස්ප්ා ්
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රයි“්් ්්ි ා්ාකාත්් ටආෘ් කාහ්කරි.්1ත්්ආතනි්පට්
අික්721්ංා්722.්

් ය ම් ජ්කකාතඉ් කිඉ් මංිි්් (සල)් කිාආ්ෝ්
ආ් රකේරස්කර්යෘ්ළත්සිංර් ්තකඉ්අුංස්්තහආ්ඉ්
ු තප.් ාවඉ්  ුන් ් තහආ්ඉ් සිංඉ් කරඉආඉ,්
රආර ඉආු්ආස ය ්්ත්්ි ්ි්ංා්ආෙන්කිාආු්ිත්ත්්
ි ්ි්සිළඉරආ්ඉ්්බ්(සල)්කිාආ්ෝ්අවල්කර්යෘ්
ළති.් එ්ට් නු්ි් ය් ඇෘආෘ,ආෙන් කිාආු් ිත් ි ්ි්
කම්ට් අල් කුර්්් අි්්් ආිි් තාකි් ආි.් “අආංෝ්
ංාිඉආු්ආස ආං ය ්,්ාආ ්ප්ා ග්භට්ම ආස ්ා්ධආන්.්
්තු්ාආ ්ි තු්තිා්ාො ්් ්ා්ධතා්.“්අල්කුරඉ්19-
28.්

් අරාබ්් ාභාආි්තාකි්සි ුා්්සං්නු්සිආ්ෝය්්පිළි්
අතආළෝර්ා් ආ් ි පකමඉ් ආිි් ්ුක්් ්් නෘ් ධ් ළත්
ස හආ .්අලඃඉ්සං් ංඃ්කඉ්් ්්අරාබ්නුතහට්අුක්ආුක ්
පආ .්ආල්් ඔකමඉ්න මණ්ආස යරා්සං්ආස ය ් ්නි් ්
ආ් ත,් ආයෝආමන් ආංෝ්රයමක්  හ්තාස් ි්් ආය ු් ගා්
සආංෝුරෘත්ු් ආිහ් අුිග්.් ්ං්් සිංඉ් තාකි් ආ්හ්
 ං්ඃකඉ් ආහස් සිංඉ් කරඉආඉ් එත  ් සආංෝුරෘත්්
ය ්ි.්ශ්ර්ධ්කුර්්්ආිත  ්තාකි්සි ුා්්ආත්ෘ්
කහන්් ඉන්්ා ්ා්කර්්ළත්ආිහ්ආනඉතා්්්්යකි.්අල්
කුරඉ්11-78් තාකි්ආ්හ්ලෘ්්බතර්ා,්ස්්සිාජආන්
සල්්ස්ිි්්ෙණ්ඉට්‘ිආු්දතෙ‘්ආහස්අි්ි.්7-65,්
73්සං්85්තාකි්් ඉන්් ්,්සාමං්්සං් අි ්් ්්් බතෙඉ්
්ි්ජ්්ාතආු්සආංෝුරආ්ෝ්ආහස්ශ්ර්ධ්කුර්්්සිංඉ්
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කරි.්ලෘ්්බකිාආු්ජ්්ාත්එකිාආු්ආස යරඉ්ආහස්
සිංඉ්කරි.්11-78්තාකි්ආ්හ්සිංඉ ‘්ළ්ාප‘්එ්ි ද්තේ
්්්තේ්්ං ර්අඉ්සයන්් ඉ්න්‘අලඃඉ‘්එ්ි්ආස ලරා්
්්්නු්්්ා ්ා්ආි.්ආි්අාත්‘අආංෝ්ංාෙඉආු්ආස ය ්‘්
්ාආතඉ්ඇිකආි,් නරිආරඉ් න තප් සආංෝුරෘත්්  ්ා්
ආුිාප්ඉ් කිඉ් න තප් සආංෝුරෘත්් සිංඉ් ක ිට්
ආ් ආි.්ළිළහආන්ශ.ල 1-5්තාකි්සක න්ාආු්බ ි්ත්්
එමසආළෘ් ය ්් ‘රආර ඉආු් ්්ණ්‘් ආහස් සිංඉ්
කරඉආඉ්ආිි්තාකි්සි ුා්ට්අාුහති.්

් ආුතාත,තාකිආ්හ් අුිග්කෙප.් “අආංෝ් ං ිඉආු්
ආස ය ් “්්්්නු්්ය ්්ිකත්්ස්ි්ස ක්ගේකරි.්
ි ්ි්කම්,්ළගේආෙන්කිාත්තුා්ආය්්ජ්්ාත්්් ්ට්
න මණ ට,් ාව්් ආි් රකාර්ට් ංඬ් ් අආි,් “ඇ්,් ාල්
තුාආය්්ඇආු් ් ජ්්ාත් ආත්්රතා්.් අආංෝ් ි ්ි,් ු්
අපුත් ධ් ු ් ් ආය්ාආ්හ්් ි් එවල් කආතෝ්.් අආංෝ්
ං ිඉආු් ආස ආං ය ්් ාළආු් ප්ා් ගභ්ට් ම ආං ්
ාධආන්.්්තු්ාආ ්ිතු්ගරාොරතෘ්කාඉ්ාත ්ාවතා්.්
එ ට්ඇ්,්ාල්(ආෙන)්ආුසට්සිිා්කළා්.්ආ් ලලහආහහ්
සල්් බමඉිකට් අප් ආකආසේ කකා් කරම් ු ?ි් ාවල්
කආතෝ්.“19-27්සට්30්ු තා.්

් ආිි්තාකි්ිාහාත් තර්් ්කර්්යන ්්අම්ආිආසේ
ම්ි.්“ජ්්ා්තආු් හ්ි්්විාත්් ි ්.්ඇ්්(ි ්ි)්
කාහ්කඉ්ිාුඉ්ආයඉ්්ත්්ආය ස්්සල්ආංෙකආතඉ්ඇ්්
ය ්්අ්ංනෘ්සක ම්ාවඉ්කළ්ංට්ය ා .්එආංෘ්ු ඉ්
කසග්හෙජාත ්ආ් ි පත්ඇ්්ළුෙආත ්තුා්ආය්්සිාජ්්
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ි ුට්න මආ .්පජකිඉආු්මලි් ්ත්ත්්රආර ඉආු්
 තස්නතා්ඇ්්අතිඉ්කළා්.්ඇආු්ආුිාප්ඉආු් සස්්
තිහ්්සං්ප කේෙ ්්ය ්්සහ්කරා්හ බණ.්ඇ්්ආකආසේ
ආංෝ්නංෘ්්ෘෘත්ට්ත ි,්ස්්මකඉ්මෘ්ඉආු්්ාි්ට්
අනකුප් ්ආය්්රතා්.“්

් ්ං්්සිංඉ්ආංෙකඉ්ආය්්සළකා්ළහ්් ට,් ‘අආංෝ්
රආර ඉආු් ආස ය ් ‘් ්ාආතඉ් රිුි,් ‘තානක් ජ්්
කකාආතඉ් ශ්ර් ධ් කුර්්් රේ්් කරා් හ ත් ් ළතට්
සා ා් ‘්්ඉ්් යි්්්කළ්ආ් ං ක.්ංාිාඉ්පිළි්
අවහටු්ආි්්නු්ත ්ආ් තඉආඉ්.්

් ආ්තාත,්ස්්සුංසට්ශ්ර්ධ්කුර්ආනි්සන්ා්පළි්
ආළ ආංෝආසිඉ් ත ුයෘ්.් යආුි,් හසප්්ා ් සං් මකිා්
ුාභ්ලක් ප ස් අලහාං්් ං ර් අඉ් සක්ා්්කඉ් ශ්ර් ධ්
කුර්්ට් කෙප්  ිටා් යෘ් ළතට් ආෙෝු්ා් කආළෝ්.්
එආංෘ්එවඉ්ස්ි්ආු්ාට්ස්ි්පිකර ්ආහස,්“එවල්අල්
කුර්්්සිිස්භ්්්ආ් කරඉආ්ෝු?්ආි්්අලහාල්ං ර්
ආත්්ආකආ්ක්ආයඉ්්ි,්එහ්ආ් ආ් ්අසිකි්ාවල්
ුකඉආ්ෝ්.“්්ාආතඉ්4-82්තාකි්අල්කුරඉන්සන්ා්
පආ .්ශ්ර්ධ්කුරඉආන්ංාස්කි්අ්ර,්එහ්කසග්අසිාකි්
ඇප් ආ් යි් ්්ා් ත ුයෘ් එකක.් ආිත  ් ස්ථර්  කාහ්්
තහිග්ත්්කෙ.්ළටහර් ්තකඉ්්අ්්ආෙෝු්ා්ස්ලහ්
අතහිග්කාස් ්ළතට්නෘආි.්

් ශ්ර්ධ්කුර්ආන් හාව්්සා්ාඉ්ළත් හ්තාස්කළ්
 ්තකඉ් සිංආර ් සල්් අ්ර,් ල්රඉ් ආ්තසක්ා්ආන්
රරි්ක් කු්ත් ත්් ිාලඉ් ල්ු් එත  ් ි්් ් ු ි්
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ආකආ්ක.් එත  ් ිල් ්ුකආන් පආළ්් ගළහ්ාත්් එක්
තාකි්කඉ් ශ්ර් ධ් කුර්්් ආනඉතා් ආුි.් සා්ාඉ්
අලහාං්ආු් හාන්් හ බ් ළත් න තවි් නි් ් ආ් ත,් අල්
කුර්්් නාරා්්්්කර්්  ට,් ඒ් සා්ාඉආු්  තගආරඉ්
රර භාත්න්්්ආහසු්අ්්කරි.්

් “ාළ් කුර්්් නාරා්්්් කර්් කලන,් හාන් හෘ්
භි්ාඉ්ආයඉ්අලහාං්ආු්පහට්ආස ්ව.“්අල්කුර්්්16-
98.්ඇ් ි්අ්ආු්ි්්න ්්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්කු්තතර්ා්
සා්ාඉ්් ි,්ාල්නි් ්ආ් ත්ාි්ි ්්්ු  ි්ස්ි්ආු්ාි්
ආිි්තාකිආ්ඉ්හාන්ට්නෘධතඉි් ්්යකි.්

් ්බ (්සල)්කිා්ඉආු්් ාි්ට,්ෙ ්්ට්ආංෝ්අරම්ට්
එආරහත් කතආර ් කි්් ආෙෝු්ා් ් නතු,් අතසා්ආන ්
ත ුයෘ් තඉආඉ් එකිා් ආය්් ර් ගඉකආන් ස්ි්ාත් ්
ආ් ි ප්ළත්ආංෝ්එි්ආංිුරි්්් නෘ්කළ් භ්්අස්ි්
වත ් ළත් ආංෝ් ්ංවේ වපු් ්්්  හ්්්ි.් ආි්
සිළඉරආ්ඉ් ්ශ්ර්ධ්කුර්්් කාහ්කළ්අ්ආ්ෝය්්
 තත්ි.් සුාකා ්ි.් එආසේ ් ආ් කර් රසල් (සල)්
කිා්ඉආු්්ාි්ට්එආරහත්්අ්්ස්ිි්ආෙෝු්ා්එි්
අ්ාආ්ෝය්ට්මල්්ආ්  ්ිඅ්ං  ආි්තික්හ්ාත ්ආහස්
ස හක්්යකි.්ශ්ර්ධ්කුර්්ට්එආරහත්ළරන්හ්ආෙෝු්්
්යඉආ් ,් එහ් පආළ්් ළත් නතස්් ත ර්ු් න ං ්මත්
්ංවේකළ්යකි.්නනත්එ්ට්අුාහ්ආංෙක්සාරක්කෙප්සං්
්ුක්් ු නෘ්කළ්යකි.්එආසේආ් ි පත්ත ර්්පබ්්ං ක්්
්්්ළහා්ආන ආර ෘකආතඉ,් ආෙෝු්ා්්් නෘ්ක ි්ිංෘ්
 ඉ්්්ිු්ය වි ආසේස ළආ .්
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් ශ්ර් ධ් කුර්ආන්  හාව්් පිළිත් ්ුකාාුහත්
්් නෘ්කළ්සිකලන්ආුක ්ය ්්න  භා්කආළම.්එ්්ආ්ත්
ආංිුරිතකි්්ාආතඉ්ශ්ර්ධ්කුර්්්කිඉ්්් නෘ්
කර්්  ස්්ර් ්ත්් ු මිට් ඇප් අනංන්ා් ආි ්තා් ු ි්
න  භා් කආළම.් ආිි් අනංන්ා් ආංෙකආතඉ,් ශ්ර් ධ්
කුර්්්ආ්ත්තාකි් ්ළත් යි්්්නනතට්් ළා,්ශ්ර්ධ්
කුර්්්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ් සඉ්රේ්්ආ් කළ්්
ළතු්යආුි්ංා්හස්්ා්ා ්ගඉකතමඉ් ිටා්ආ් යෘ්ළතු්
ස්ාක්කළ්ං ක ්.්ු ඉ්ශ්ර්ධ්කුර්්්ආ්ත්තාකි්ඉ්
ළත්අල්කුර්්්කර්් කාහ්්ය ්්න  භා්කර්ළහම.්

්

12.්ආ්ත් ආිු්් ්යආි්ස්රාඉ්්්

් සඔි් ම ස්් තුය්ාි් එකක් ය් තඔ්ි් කළු,් ශ්ර් ධ්
කුර්ආන්එක්න චආි් ්ධතු්රේ්්කළ්ආ් ං කත්්
ළත්ශ්ර්ධ්කුර්්්කර්්අ්ආ්ෝය්්අප්ගටආතම.්ල්ර්
කුර්ආන් අුිග් කෙප් පළළිත් ් ්්  ුිාආි්
රුාරරආ්ඉ්සයි්ආහස්න  භ්්නතෘත්්ආකආ්කට්එහ්
ස්්්ාත්්ු  ක්ය්්ං ක්ළත,්ෛතුි්ආි  ස්් බආකිල්් ි්
 ිහ් ුිාිආ් ්නතසි.් නපඉ්කආ්ෝමක්ළ ප්ි ආ් ්ධ්
ාල් ‘ළිළහ්,්කුර්්්සං්් ්් ුිාත‘්්ි්කතපආන්
 කාහ්කර්ඇෘආෘ්ආිආසේ .්

් “ කි්තරට්ශ්ර්ධ්කුර්්්ක්ත්්ආකආ් ්ි යි,්
්ාරකා්හාස්ම්,්නත් ්්සං්එහ්සෘත්ංා්හාක්ආහෝක්,්
ම ස්් අ්ජ්්්් ත  ්  භ්ඉ් රාශ් ් ය ්් සිංඉත්්
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 ස්් ර්  හාහ්  ිා්් ් ු ක් ය ි.් ළිළහආන් ත ර්්
ආ් රකේආළ ආංෝි් ්ගට්ිි,්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්එක්
ත ර්ු ් වතු් ාගටආතම.් ආිහ්් ිා් කළ්  හ්්් ් න ්්
් ගණ.් ආිි් ගඉකආන් ක්තතර්ා් ම ආස ් ධආන් ්ි,්
්ය්් ුිාත්අු්ආස ්ා්යඉ්ා්ස්ි්ආ් රකේරාශ් ,්
ංෘත්් හ්් තුභආන් ාල් රේ්් කආළේ ආකආසෙු් ්ා් ඒ්
 හ්්්ි.්ඇෘ්්තහආ්ඉි්අු්අන්සකත්පආළ්්ශ්ර්ධ්
කුර්්,්සඔි්කාහ්ටි්අුාහත්්ගඉක් ්ළතට්කසග්
ස ක් ්් ්.් ු ආයෝළුි් රජ් කිා්  ිහ්් නාහ්්්කළ්
යයආන,් අරාබ් අුර් ්යනආන් ාතෘ් ධ් ම ආස ,්  ට් තසර්
ුංසකට්ආනර්න ත ප් ුිාෘික්ු  ාි්හළඉ්ට්ං ක්ධආන්
ආකආසෙු ි්නංුා්ආුඉ්ට්කසආතකට්ආ් ං ක්තා්ඇ් ි්
ිි්ස්ම.“්

් ශ්ර් ධ් කුර්ආන් රහේු්ිෘ් තාක්්  ුිා්්්
පිළිත්මහු්්ි්්තෘ් ්තආ් ්ආිආසේම්ි.්“ශ්ර්ධ්
කුර්ආන්ළලහ්ආහස්ු ්ට්ඇප,්යණ්ිං් ාපංාු්්්
සං්එහ්ි ්්ට්නෘකරත්් ුිා්්්්ා්ත ුයෘ්ආිඉි්
ඒතා් අතහි් ු ් ු් ආි.් එ්ි් ශ්ර් ධ් කුර්ආන් තේ්
ස කවි්් ්ාිෘ්අතහිි්ආු් ආි.්එආසේආ් ි ප්කහ්එ්්
ත ර්්එක ්තා්ඇ්.“්

්  ුිාආි්්ය්්ු ාි්නු්ි්කරආය්,්නත් ආන්ි යි්
සං්එහ්  ර්අ්්ර,්එ්්ි  යආි්කාහ්,්එ්්ි ්්ම සා් න්්
හ ත්කාහ්,්ිංා්ජහ්ය ලි්සං්  ි්්ාි්්්ා ්ිා්තකා්
්ටආෘ්ආි  ස්්බආකිල්්ශ්ර්ධ්කුර්්්සං්ළිළහ්්
ආිආසේසිසඉු්්්කරි.්



 

93 

1. ළිළහආන්  ෘනෘප් කකාආතහ් 1-3් සට් 5් ු තා්
තාකිතමඉ්නළමත්්්්්ුංතල්ංා්රාා්්ිතා්හ බ්
ළත්නතසි.්් ාරකා්තඉන්සගත්්සිකු්් පහ්ාතඉන්
 පපහආ්ඉ්  හ්ත්් තටා් යිඉ් කර්් රආහෝක්්
හ ආළ්්්මෘ,්්ාරකාතඉ්්ංරත්්්්්ිතා්හ බ්ළත්
ළිළහ්්නතසි.්රආහෝකආන්ආංෙකත්් ්්ං්රකට්නනත්
සග් වආන් ්ි,් එහ්  පපහ්් නළම් ්්ආන් සග් ධ් ළත්
සිංඉ්ක ි්්ුක්ට් එකඅ්ආ් ත්්කේක.් එ ්
්්්ක්ආක ටස්් ත්් ු්්ංා්සතස්සග්යි්ය ්්සුිට්
නතා්ං ක්තඉආඉ,්නතප ්ු්එහ්්ාරකාත්ත්්නු්් ්ාු්
 ුිා්්් ය් හර් තටා් නතප ආන් න ්ි්්් සගත්්
 ටි.“් ුිා්ආන්ආිත  ්ත ර්්පිආතහ ්ශ්ර්ධ්
කුර්්්සිංඉ්ආ් කරි.්

2.  ෘනෘප්109්සට්13්ු  තා්තාකි්ඉහ,්“යස්්ආක හඉ,්
ළජ්සන්්්හාක,්නහකේසන්්්නහකේයස්් ත  ආ්්
ළිළහ්්නතස්්රකාර්ට්කඉත්්්්ආන ් ුිා්්්
කර්්හ .“්්්ාිෘ් සස්් ආහස්සි රා්්්කරා්හ බ්
අ්ාජ්් හක්ාත් සහ්් ළජ් සහ්් හාක් ආහෝක්,්
ස�ි්ාආු් න ත ෘිට් ආනර් නගවආන් ්ි් න තවි,්
කසආත ්පියඉආඉ්්  ්.්එආිඉි්් තා්සං්රාා්්ය ්්
ළිළහ්්නතස්්කෙපු්්ත්්ු ම්්යක්.“්ි්ආි  ස්්
බආකිේනතසි.්ආිත  ්ත ර්්කසත ්අල්කුර්්්
සිංඉ්ආ් කරි.්

3. සු්්ා,් ෙඉ්්ා්සං්්ාරකා්ං්රත්් ්්් ුිා්්්
කරා්හ ත්ළත් ෘනෘප්1්-14්සට්19්ු තා්තාකිතහ්
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සිංඉආි.්ආි්පිළිත්ආි  ස්් බආකිල්ආිආසේ නතසි.්
“ කි්්ාරකා් ත්් සු්්ාආයඉ් නත් ්් සං් ෙඉ්්ා්
 කෘ් ධ් ළත් අප් ු ම.් නත් ආන්  ුිා්්ට් නනත්
සු්්ාආු්සං්ෙඉ්්ාආු් න්්සග්ධ්ළත්න තවි්සු්්
ගං්ි ුහ් ුිා්්්පිළිත්පියෘ්ි්්ස්ලහටි්
එආරහත්කර්් කාහ්ක.“්ආිත  ්පමආතහ ්ආ් ි ප්
 ුිා්් කහන් ් පිළිත් ආි  ස්් බආකිල් එි්
කතපආ්හ් ස්් ර්කර්ඇ්.් හත්්්ි තා් ිකරඉ්ට්් ්්
ං් ් ය්ධ් ළත් ළිළහ්් නතසි.් ් “ංෘත්් ුතස්
ආස්නරාුා්ආු ්ඉ්තංඉආසේ ආික්යෘආෘ්.“්්්්
තාආකි්ඉ්එ ්්්ක්කාහ්්න ්්24 ්ළත්ආනආඉ.්

් ශ්ර්ධ්කුර්්ු්්්්ං් ්ය ්්සිංඉ්කර්්අ්ර්
අරාබ්ළසඉ්්ා ්ා්කර්්තේ්්්වි්සං්එහ්ළල්තේ්්
අන්ාි්් ා්ආත.්ආිි්තේ්්න ්්24 ්අුිග්ු ත්කට්ආංෝ්
්ුඝ්යය්කට්අුාහ්ආි.්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්32-4්තාකි්
“අංස්ු,් ආන ආළ තු.් ඒ් ආුක් අ්ර් ු ්ු් ුතස්් ං්ක්
කාහ්කඉ්අලහාං්් ුිා්්්කආළේ.“්්ාආතඉ්නතස්්
අ්ර,්“එ ්ු තස ්ාආ ්ය්ඉ් ිා්ආ්ඉ්ු ංස ්අවෙග“්
ළත් 32-5් ත්් තාකි් ආ්ඉනතසි.් ංෘත්් සළාෘ් ්්්්
ආු ්ඉ්තංඉආසේ  ආික්යෘ්ළත්නතස්්අුංස්ශ්ර්ධ්
කුර්්් ප ආභෙන්කරි.්

් “අලහාං්,්ාල්ං ර්අඉ්ආු ් ්් ්.්්තිා්්,්සුා්
කා ්්,්සම භාක ්නාහක්ා්.්ිු් ඉු්ආංෝ්්ු් ඉු්
ආංෝ් ාලට් ආ් ් අලති.“් ්ා් ශ්ර් ධ් කුරඉ් නතස්්
අහිකාරතෘ්තාකි්ළහඉ්්2-්255.්
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් අංස්ිා්ආන ආළ ත් ුිා්්්ය ්්ශ්ර්ධ්කුර්්්
ආ් ආ් ්ස්කා්්ඉ්හ්සිංඉ්කරි.්2-29,්21-104,්23-17,්
25-59,්32-4,්50-38,්78-12්සං්13,්79-්27්සට්33් ු තා්
තාකිතමඉ්ඒ්පිළිත්නතස්්ළත්ු ක්ය්්ං ක.් හ්තආසේ
 ුිා්්්ය ්්ශ්ර්ධ්කුර්ආන් 21-30් තාකි්ආිආසේ
න්සි.් “අංස්ු් ආන ආළ තු් ළ්රත් පළ,් ඒ් ආුක් ආු් ළඔ්
කආළම.්්තු් ් ්ඇප්ස්ි්ු ්්ජහආ්ඉ්අප් ුිා්්්
ආකආළම.්ි ් හත්ාස්ආ් කර්්අ්්ආ් ුකඉආඉු?්එආංිඉ්
ාවල් හ්තාස්ආ් කරඉආඉු?“්

් “නනත්ාල්අංස්ආුස්ළහා,්එකහ්එ්්ගි  ්.්එ්ටු්
ආන ආළ තටු..“්ශ්ර්ධ්කුර්්තාකි්41-11්්තෘ්ත ුයෘ්
 ුිාෘික්කේ ්ය ්්නතසි.්ආිත  ්ත ක්රාශ් ්ං්්
ත්්හ්්තුභආන් කෘවආන්ආකආසෙු?්

්

13.් ුිාෘික්ආ් රකේ

්් ශ්ර් ධ් කුර්ආන් පආළ්් ුෘ්් සිඅ් ්ය්්
තාුිාෘික් ආස ්ා් ය පි් සසිා් ළහ් ට් ්්ා් ත ුයෘ්
කෙප්රාශ් ්ු ක්ය්්ං ක්ළත්ආි  ස්්බආකිල්නතසි.්
්ඉ්සිංර ්ආිහ්නං්්ු  ආි.්

1. සු්්ා,් ෙඉ්්ා,් ්ාරකා් ත  ් රකාහ් තස්කඉ් සං්
නත් ආන් ුිා්්,්අ්්ර්ආුකකට්අ්ෘ්ළත්ශ්ර්ධ්
කුර්් 41-9් සට් 12් ු තා් ත ක් නතස්් ් රකාර්්
ස හක්්යක්.්්ර්සං්නත් ්් ුන් ්ආහස්යෘ ට,්
 මක් ංා කාත් (Primary් Nebula)්  කයආි් සං් නනත්
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ආතඉයආි්හ්ාතම්්අාත්ඒතා් ුිා්්්ධ්ළත්්ය්්
 ුිාත්නතසි. ග්ිාර් ්ආහස්පත්අංආසේ  හාහ්පප ි ්
සගය,්ස්ලහ්ආතඉ්ධ්ආිි්අ්්ර්ආුක්ය ්්ශ්ර්ධ්
කුර්්්්්ා්න ං ්මත්ආනඉති.්ආි්අාත්ශ්ර්ධ්
කුර්්්ු ත්් ස්්ර්සං්්ය්් ුිාත්නතස්්(Big්
Bang් Theory)් ිංා් පප ි් තාු්් අ්ර,් සිපු්්
එකඅ්ාත ්ු ්ට්පආ .්

2. ආිි් අා්ර් ආුක් අ්ර් ත හ   ්් ආ් ං ක්
සිළඉරකි ් පආළ්් අ්ර් එහ්  ෘපහ් ් ත්්
්ාරකාත(සු්්ා)් සං් එහ්  න් ගං්් (නත් ්)් ය ්්
් ්් ුිාත්ු ඉ්ආස ්ා්ආය්්ඇ්.්්ං්්තාආකි්හ්
අල්කුර්්්සිංඉ්කරඉආඉු්ආිි්අකේස ළ ඳි්
(Inter්connection)්්පිළිති.්

3. රරි්ක් අතාආන්  හ්ත්් ගිාර් ් තහආ්ඉ් පළි්
පළළි්අල්කුරඉ්සිංඉ්කරි.්එහ් මස්තහආ්ඉ්
තායි්්්ෘෘතආන්්ති්අුිග්ධ්ළත්ශ්ර්ධ්කුර්්්
නතස්් කෙප,් ්ය්්  ුිාත් ්් නෘ් කර්්  මක්
 ංා කාත්(Primary්Nebula)්සිකලන්්සිඅ්එකඅආි.්

4. අංස්්හ්ඉන්ළලෘත්්ආනඉයිට්අංස්්ං් ්පආළ්්
ළත් අල් කුරඉ් නතස්් අ්ර,් ් භම් ආ්ෞපක්
(Astrophysics)් ්  ුිාි්ඉ්ිඉුාහ ්ි ුහ්පළළිත්
ි ්ක ් කළ් න  භ්ආ්ඉ,් ඒතා්  හාහ් සිසිාත ්
පආළ්්ළත්ආස ්ා්ය පආිඉ්එි්ස්ි්ාත්්්ංවේ
කරි.්
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5. අංස්්සං්ආන ආළ ත්අ්ආරහ,්අ්රි ්් ුිා්් ්ය ්්
අල් කුර්්් නතසි.් “ආු ්ඉ් තංඉආසේ අංස,්
ආන ආළ ත්ංා්ඒ්අතට්ඇප්ස්ි්ආ්්ි ධ්අ්ර..“්අල්
කුර්්25-59.්් ාරකා්ි  ුහ්ට්ළාහරත්නුාුක්නාහි්
නතප්්ළත්ා්්් ුිාත්ආස ්ා්ආය්්ඇප්අ්රි ්්
 ුිා්්් (Bridges්of්Material)්ආිතා්ළත්ආි  ස්් බආකිල්
අුංස්්ු  ්.්

් ආිහ ්අප්සහකා්ළ ම්්යක්ත ුයෘ් හ්් ් ්ඇ්.්තසර්
එ ්ුංස්්ංාර්ව්කට්ආනර,්අරාබ්කාඉ්ාරආන්තාස්්කළ්
මංිිු් (සල)් කිාආ්ෝ් ළිළහආන් පආළ්්  ුිාාුහ්
අස්ි් ආ් රකේ ස්ලහ් ්ත්් ුිා,් ස්්  ෘසාංආ්ඉ්
ආත්ෘ් ආ් රකේ ශ්ර් ධ් කුර්්ට් එකක් කළ් අ්ර්
එතාආන්ස්ි්් ාත්්් ය්් ුිාත්ආස ්ා්ආය්්ස්ාක්කආළේ
්්ාිෘ්සමන්කාහආන ්.්්බ් (සල)්කිාආ්ෝ්ආි්්සග්
කආළේආකආසු?්

්  කි්ම සා්නත් ්ට්න මණ්කාහ්,්සිසඉු්්්කළ්
යක්් තෘ්ත ුයෘ්කේ ්ඇ්.්එ්ි්ළිළහආන් ෘනෘප්
කකාආි් 4,් 5,් 11,් 21් සං් 25් න චආිු්් සිංඉ් කර්්
රකාර්ට,් රුිට් ( කි් ම සා)් තසර් 1948් කට් නනත්
්වානි්්බ් න්්හ බආි්.්්වරානි්්බ්සං්ආෙනස්් කිා්
අ්ර්තසර්1800ක්කාහ්ක්නර්ර් ්ළිළහ්්ආනඉති.්
එආංෘ්රුි්සං්ආෙනස්් කිා්අ්ර්නර්ර්්තසර්5,800් ්
ආි.් “ආිත  ්  කාං් ස්ලහ් සිපු්ආ්ඉ් ත ර්් ළතට්
්ුක් ්් ්.්රුි්සං්් ර්ානි්අ්ර්කාහ්්ය්්්්
ක ආි ්සග්ධ්ත ර්ු් සා්ආිි්සාතුි්ාත්්සග්ය්ඇ් ි්
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ආි  ස්් බආකිල්්නතසි.් ුිිිඉ්කළ්ක පිට්අාත,්
ිා්ත් ුිාත්සං්ිරා්  ුිා් හාස්ම් නකාරආ්ඉ,් න රණ්
ම සා්තාස්්කළ්කාහ්්ු සුංස්් තසර්ය්්ාත ්ළත්ආස ්ා්
ආය්්ඇ්.්් ්් ුිාආතඉ්පියෘ්ආ් රකේඅාත්ආි්
පිළිත් ළිළහආන් සිංඉ් ස්ි් ුෘ්් සාතුි් ළතට්
ස්ාකආි.් ත ර්් ුෘ්් ආ් සන්්් ආංෙකආතඉ,් සාතුි්
ආ් රකේකසත ්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්ු ්ට්් ්.්

් ළිළහආන්සිංඉ්ිංා්ජහ්යාලි්( ෘනෘප්6,්7,්8)්
පිළි්ආ් රකේතහට්අාත්සිස්් ්ආහෝක්ි්ජහආ්ඉ්් ට්
ය,් ස්ි් ් ඉ් සංමමඉි්  ්ාහ් ධ් ළත් ු  ආි.් ආිි්
 ස්් රතමඉ්ආනඉත්්න ්,්රුිආු් න්ට්තසර්1656කට්
නනත,්්වාහි්්බතර්ාආු් න්ට්තසර්292ට්ආනර්ආිි්
තිස්්් සග ්.් එි්  ස්් ර් සාිා්්් ු ාි් ංා් නතා්
ආක ආංෘි් ස සආිඉආඉ් ් ්.් ිාභි් තුය්ා්
සිපු්ආ්ඉ්් ස්ගආන්්ි,්්වානි්්බ්එ්ට්හ්්තුභ්
3 ්කළ්න ම්,් ලආු්ිමිඉ්පආුආ් ්සං්ාවඉආු්
බ ්ඉ් කිඉ් බහය් ආ් ආ් ් ස්කා්තහ,්   ර් සිාජ්
තහආ්ඉ්තිාේ්ය්ාතෘ්ත්්ජ්්ාත ්ු ක්ය්්ආ් ං ක.්
ිඉු,් තසර් කඉ් ව් ් කළ් එත  ් ජ්රලහ ් බහයි්
ආක ආංෘි්සගආ් යිි.්

් ්තු,්හස්ක්පුත්තසර්1800්සං්1850්අ්ර්් වානි්කිා්
ාතෘ්ධ්ළතු,්එකිාට්තසර්300ට්ආනර්ි ංා්ජහ්ය ලි ්සග්
ධ්ළතු් ෘනෘප්ආන ආෘ්සිංඉ්ත්්ළ  ඉ,්හස්ක්පුත් ස්
එ ත්්ආංෝ් සආුත්්හ්්තුභආන.්ආිි්තිස්්්සග්ධ්ළත්
ය්ඉ්ළ ම්්ං ක.්එආංෘ,්එි්කාහආන්ආහ ආි්ආ් ආ් ්
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නහාෘතහ්්යප්ධ්ශස්ටාොර්කහන් ්නටඉ්ආය්්අතසා්්
ළත්ාවඉ්ං ර්ු ිා්ග්්් ටබඉ්් යරතල්සං්න ංර්්්කළ්
්ා ුතමඉ්ු ඉ්ආස ්ා්ආය්්ඇ්.්

 ුන් ් ආහස් මසර් ්යර්් යෘ ට,් ආිි් කාහ්්
(ක.ප.2100්තුභ)්ිරි්යයආන්කාහආන්ධ්රාජරා ්ට්ආනර්
ධ්්යය්්ත්්අ්ර,්එආක ආහ ස්්ත්්රාජි්තිහ්ට්ආනර්ධ්
කාහ්් ංා් සිා්ආි.් එතකට් කඉත්් රාජ් නරිර්
ළ බආහෝ ්ාආි් වු් ්ි් ාතර් නාහ්්් කළං.් ආිි්
ශභ්ටාොර්්කසග් ්ාහ්කට්නෘ්ආ් ධං.්ළිළහ්්නතස්්
රකාර්ට්මන්ම ස්් තුය්ාි්ජහ්ය ලආි්තිස්්ට්හ ්
ආ් ධ්ළතට්ආි්ජ්්ාත්සා ා්ුර්්ළත්බආකිල්ආනඉතා්
ආුි.්

් ජහ්ය ලි්සග්ධ්ළත්නතස්්ශ්ර්ධ්කුර්්්එ්ට්
කාහ් ් සිංඉ් ආ් කරි.් එනි් ් ආ් ත්  ල් ්බ්
 ුිා්්් කළ් ් ආි් එකිාආු් නවආල් සාිාාක්ඉට්
අි්රත් ්ිෘ් ආළ ආංෝ් අ්් සල් ළත් ශ්ර් ධ් කුර්්්
නතසි.්ඇෘ්්තහආ්ඉි් ල්්බආු්ිම්ා්් තට්ඇකන්
ආ් ධ්ළත්ශ්ර්ධ්කුර්්්නතසි.්“ාළආු්නවආල්අ්ු්
 ශතාස්කළ්අ්ු්එහ් නිති.“්තාකි්11-40.්“ිා්ික ,්
අන්සිඅ්් ගා.් හත්ාස්ආ් කරඉ්වඉ්සිඅ්ආ් තා.්් ි්
ඈෘත්සල්් ිආු්ි ්ාට්අඬ්ය නආි්.්ජහආ්ඉ්ි ා්අෘමු්්
කඉුකට්ි ි්් ඉආ්ම.්ි ්ාලආු්් ි්ා්කආි්.“්තාකි්11-
42්සං්43.්

ආිහ ් ආනඉතා් ආු්් ත ුයෘ්කේ ්්ි,් ජහ් ය ලආි්
තිස්්්ය ්්ආ් රකේසන්්්එකි්ආලස්්්ළිළහ්්
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නිණ.්මංිි්්(සල)්කිාආ්ෝ්තිකත්ළිළහආ්ඉ් ිටා්
යෘආෘ්්ි,්එහ්පආළ්්ත ර්්ස්ලහ්එකිා්අාකර්්්
කර් ය්් යකි.් ් ්්  ුිාත් කෙප් ආසයිට් ආළ ආංෝ්
කාහ්ට් ආනර් ළිළහආන් පආළ්් ත ර්්  ස්්ර් ශ්ර් ධ්
කුර්්්  ත ර්් ආක ට් අතසා්් ළත් ආිිඉ් ආනඉාි්
කරි.්

් ්ළිළහ්්ංා්සසිා්ළහ් ට,්්තෘ්ත ුයෘ්කේ ්
ස හකලහට් හ ආි.් එ්ි,් ආ ෙආරෝ් ්ි්  ුඅවඉආු්
ිර්්ට්නනත,්ාලආු්ි ත්්ආ්ං්්ය ්්කසත ්ළිළහආන්
  ි් ්ඔි් ආන ආෘ් සිංඉ්  ් ් ්.්  ුඅවඉආු් ිත්්
හ ර්ට් කි ් සගව ් ු ි් ශ්ර් ධ් කුර්්් න ං ්මත්
 කාහ්කරඉආඉ්ආිආසේ.්“ාළට්නන්අ්ට් ්ාංාු්් ්
තා් ප ස් ආි්්් ාආ ් ිළ් සෙර් (ලමආුඉ)් ආය ු් ුිා්
රර භා් කරඉආ්ම.් ඇෘආ්ඉි් ිාහි්ඉ් ආයඉ් ත ද්
ආුආ් ් අනආු් ර්තඉ් ය ්් ආ් සහකඉආ්ෝි්.“්
කුරඉ්10-92.්

් ශ්ර්ධ්කුර්්්නංළත්්කාහආන්් සර්ාිල්ජාෘඉආු්
  ි්්ඔආි්ස්ා්්ංා්සිළඉර්ධ්ස්ි්ආ ෙආරෝතෙඉආු්
ිත්්ආ්ං්්්ිල්යඅ්් වආු්පළස්ට්අ්ෘ්ආ් ආරෝආනෝමස්්
න් ාවඉආු් ආස ආං ඉතහ් ් ඉනෘ් ආක ට් පබප් ්මෘ්
එතාආන් ස්්ර්කසත ්ම නඉ්ු ්්සලආන්් ්.්ඒ්ය ්්
ආස ්ා්යා්හ බආි්ුං්ත්හ්්තුභ්අතසා්්කාහආන ්.්
ශ්ර් ධ් කුර්ආන් සිංඉ් න ්්   ි් ්ඔිට් අතසා්්
තහආ්ඉ්සිළඉරය්ජහආන්ගලතා්හ බ් ුඅවඉආු්ිත්්
ආ්ං්් ආය ු් ආය්් ආකිආරෝ් ආ කයාරආන් රාජක්්
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ිමතෙඉආු්ි ් ආන්් ඉනෘ්කර්පආළ්් සා,්එ්්අු්ධ්
තෘ්ළහා්ය්්ං ක්ආි.්

් අතසා්් තහආ්ඉ් ආෙනස්් කිාආු් තිහාතම්් පිළිත්
ආ් රකේආුස්ළහම.්ිආ්ි්සං්ල ්්්්අ්ආු්ආන ෘ්න්
සිංඉ් තිහාතම්,්  ු්ාෘික් ුෘ්් ංා් අ ුහ්ාත් ්
ආ් ු ත්්ආංිඉ්එහ්ස්ි්ාත්්පිය පආි්් හ්්්න ්්
්ග.්ි ෙභ්න භආ්ඉ්ආනඉත්්තිහාතමආන්කසත ්ආෙනස්්
කිාට්අුාහ්ආ් ත්්ළත්න ං ්මත්ආිහ ්ආනඉතා්් ්්යකි.්
ි ්ි් කම්ආ ් කආසේ ජ ්් ධ් ආජනස්් කිා් පආ් ්
ආ් ි පත් න්්හ බ්ආංෙකආතඉ්එකිාආු්තිහාතම්්ි  ්ි්
කම්් ංා් සිළඉර ්් යක්ි් කවෙෘ් පිය .් ශ්ර් ධ්
කුර්්්ආජන්කිා්ය ්්සිංඉ්කරඉආඉ්ඒ්රකා්ටි.්
ශ්ර් ධ් කුරඉ් න් සඔි් ් ඉනි් එකිා් ය ්් සිංඉ්
කරඉආඉ්ි  ්ිආු්ි ම්ා්ආහසි.්ආෙන්කිාආු්තිහාතම්්
 ල.්්වානි,්ි ්ි්කම්ආු්ප්ා්ත්්්ිරාඉ්්ාආතඉ්
අල්කුර්්්ආනඉතා්ආුි.්

් “ස ළ  ඉි් අලහාල් රුිු,් ාලු,් ්වාහිආු් ආනළ්
න්ු,්්ිරාඉආු්ආනළන්ු්ආහෝක්තාවඉ්අ් ඉ්ආ්ෝරා්
යෘආෘ්.් සිංරක් ආයඉ් සිංරක් ආනළන් ් තහආ්ඉ්
ආ්ෝරා්යෘආෘ්.්අලහාල්සතඉ්ආුඉආඉ්.්ුඉආඉ්.්අල්
කුරඉ්ත ක්3-්33්සං්34.්

් ඒ් අාත.්  ලආයඉ් ්වාංාිආයඉ් න මණ් ්ිරාඉආු්
්්ණ්්ත්්ි ්ිආු්ිාුයආ්ඉ්ආෙනස්්කිාආු්න මදි්
සග ්ඇ්.්ළිළහ්්සිංඉ්කර්්මකඉ්මෘ්ඉආු්ත ර්්
ආ් රකේකසත ්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්ු  ්ට්්  ්.්මංිි්්
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(සල)් කිාආ්ෝ් ළිළහආ්ඉ් ආ් රකේ  ිටා් යෘ් ළතට්
ආෙෝු්ා්එලහ්කර්් ්තකඉ්ස හක්්යක් ආහෙභ්කේ ්
ආිහ්්ආනඉතා්් ්්යකි.්එ්ි,්ආෙන්කිාආු්මකඉ්මෘ්ඉ්
පිළි් ත ර්් ආ් රකේ ස්ලහි් ්තෘ් ආක ට්  ත ර්්
ආ් රකේශ්ර්ධ්කුර්ආන්ඇකහෘ්ක ිට්කතආරකආු්
ආංෝ්කි්්ආංෙකතක්ළහ්නඔි ්සගවපු?්එආහස් ත ර්්
ක ආිඉ් ්්්අර්ාන්්් සඉ්ළිළහ්ට්්යා්හළ්්
 ආිේආ්ඉ්ත හආකඉ්ට්ශ්ර්ධ්කුර්්ට්ං කවආන්
ආකආසෙු?්්

් ආිි් ගඉක් ආුක් සසිා් ළ  ආි ් ආිතාට් අි්රත්
ළිළහආන්ු ්ට්ආ් ි ප් ුිාෘික්ආ් රකේරාශ් ්
ශ්ර්ධ්කුර්්්සන්්්ළත්ු  ක්ය්්ං ක.්අල්කුර්ආන්
පආළ්් ස්් ය්ඉ්  කාහ් අස්්් ආු් ආසේ නතස්්
කසආත ,්එක්තාකි් ්වතු්අස්්ළත්ආනඉාි්ක ිට්
අසිෘ ි් හි්ට්නමපත්්කේක.්ඓපංාසකත්ආංෝ්
 ුිාෘමකත් ත ර්් කාහ්රාහ්් ්අුිග්ය් ්ඇප්
ආංෙකආතඉ්නි් ි්එි්ගඉක්්ආ්ත්තාකි් ්ළත්අප්
්ුක් ආ් කර්් ළතු් ආිහ ් අතරාර්්් කළ් යකි.්
එකආ්කට් සිළඉර් කෙප් කහන් ,් ඒ් සිංා් ුර්්
තඔ්ි ආසේනං්්ු තම.්

1. ශ්ර්ධ්කුර්්්්ා,්් ඉ්් ඉතමඉ්රිාාුහත්
ආ් රා්ආය්්රස්්කරයෘ්ස්ි්ආ්රකේනි් ්අුිග්
ගඉක් ්ආ් ආි.්ආි් ු තා්එහ්එ ්තාකි් ්ධතු්
අස්ි් ළත් ාෙි් ක ිට් කසආතකට් ආංෝ් ආ් ං කය්
ඇෘආෘ්්්් සාිි.්
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2. ශ්ර්ධ්කුර්ආන්සිංඉ්තාකි් ත ර්,්අන භනා්්
 කාහ් ආිඉි,් එහ් ස්ි්ාත්් අතආළෝර් කර් ය්්
ං කතඉආඉ,්  ුය් ංා් අනංන්  ුිාෘික් න  භ්්
න ත ෘ ි්කමඉ්නි් ආි.්

3. මංිි්් (සල0් කිාආ්ෝ් ්තෘ් ධ් යයආන් එත  ්
නුආනභ්ායාර්කසත ්ආ් පබා්ළත්  ුිාත් පමළි්
අරිාන්්ආන්්පංාස්්ස්ාක්කරි.්

4. එි්කාහ්න චආිුආන්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්සිංඉ් භ්ඉ්
ය ්්  ර්ම්ිා්ි්්රාශ් ්ආහ ආි්න තකා්්මෘ,්
ඒතා්ස්ලහඉ්ආයඉ්ත හක්ස්ි්්නි් ්නතසඉආඉට්
මංිි්්(සල)්කිා්ඉට්ං ක ්.්එ්ි,්ත ර්්කෙප්
කසත ් අල් කුර්ආන් ු ්ට් ආ් ි ප් අ්ර,් එහ්
සිංඉ් ස්ි් කෙප්  ත ර් ි් ශ්ර් ධ් කුර්ආන්
 ආහෙභෘත්්ආනඉාි්කරි.්

් අතසා්්තහආ්ඉ්ක්්යකත්ඇෘආෘ,්මංිි් (්සල)්කිා්
ම්ඉ්ට් ආංෝ්ක්තඉ්ට් ආ් ුඉ්ා් ආකආ් ් ළත් අප්
අි්ක්ආ් කළ්යක්කේ ්ළති.්

් ශ්ර් ධ් කුර්ආන් ත ර්් කසත ් ආ් පළි්
 ස්ි ්්ජ්ක්කේක.්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්පආළ්්
තාකි්  ශ් ් අ්රඉ් ත ර්් තාකි් එක ් වතු්
ු ්ට්්  ප්ළත්බආකිප්ාලආු “්ළිළහ්,්ශ්ර්ධ්
කුර්්්ංා්්ය්් ුිාත“්්්්කතපආ්්ආිආහස්
ආනඉතා්ආුි.්
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් 1.්  හත්්්  සාර්්් යි් ්ා් ් ්්  ුිාත්
ආස ්ා්යෘ්්්ා්ත ුයෘ්ආ් රකරක.්අු්එ්්ස ළඔ්
ළත්  යි්්ය් ් ඇප් අ්ර,් එ්් සගත්්රකාර්්
ආකආසෙු් ්්් සාකච්ා් නි් ් ්ති් සගආතමඉ්
නතප.්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්5-47්තාආකි්හ්අලහාං්්
ඒ් ය ්් නතස්් ස්ි් ්තක්  ුිාත් ංා් සිා්්
තඉආඉ් ු ි් ළහම.් “් අංස,් අප් එ්් ළහආ්ඉ්
පහආිආතම.්අපි්්අ්්ිසාර්්්කරඉආඉ.“්

් 2.් අ්ිඉ්ර් ුං්්් (Internal් combusion)්
ආංෙකආතඉ්ස�ි්ා්රආහෝක්්සං් භ්්්සන්්්
ළත් කවෙෘ් ු .් ෙඉම්ා් ස්් ං ක්ාආතඉ්
රආහෝක්් ආ් ආු්් අ්ර,් ස�ි්ා් ආයඉ්හ ආඉ්
රආහෝක්්නරාතු්්්්කරි.්ශ්ර්ධ්කුර්්්ඒ්
ය ්් නතසඉආඉ් ආිආසේ.් “අංස්හ් ්ාරකා් රාශ්
පහටතා,්එහ්නං් ු්ක ිි්සි ු්් බ්ාල්අෘ්
ආවෙභ්ඨ්.්25-61.්

් 3.්ක භ්්තටා්යිඉ්කර්්හර්සං්සි්ය ්්ත ුයෘ්
ත ක්ආුක ්ශ්ර්ධ්කුරඉ්සන්ි.්“ාල්්ර්ෘ,්ුතාහෘ,්
හරෘ,් සිෘ්  ුිා්්් කආළෙ.් එකආ්ක් ක භ්ඉහ්
නාආතඉආ්ෝ්.්අල්කුරඉ්21්-33.්
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් “්ස�ි්ා්ෙඉ්්ා්රරි්්්කරඉ්ටු,්ර්්ුතාහ්නන්
ළාඉ්ටු් සම් ් ්.් (ෙඉ්,් ස�ි්ා්්)් එක ් එක ්
ක භආ්ඉන්නාආතඉආ්ෝ්.”්අල්කුරඉ්36-40.්

් අ්ිාතහි් කේ ් ආිහ් සිංඉ්  ් පආ .් එ්ි,්
න�ි්ාට්සං්ෙඉ්්ාට්හම්ක භ්ඉ්පබි්සං්එහහා්ඒතා්
ස්ත්ි්ෙහ්ආ්ඉ්යිඉ්ක ි්ශ්ර්ධ්කුරඉ්ත කආ්ඉ්
ආනඉතා් ්පළිි.්

් ්ං්්සිංඉ්ත ක්එ ්රා්්ි්් ් භ් ළ්කර්්ළත්
ු ක්ය්්ං ක.්ස�ි්ා්ස්්ක භආන්යිඉ්කර්්ළත්ආිහ්
සිංඉ් ත්් ්මෘ,් නත් ්් ංා් සිළඉරත් ආිි් ක භ්්
කි ් ු ි්කසත ්සිංඉ්  ්් ්.් නත් ්් තටා් ස�ි්ා්
යිඉ්කර්්ළත්නතස්්් ආ ඉ්්ි ්්,්හස්කට්ආනර්ආුත්්
හ්්තුභආන ්ආට හම් සඉ්්් නෘ්කර්්හ .්එි්යයආන්
ආහ ආි් ස්ි් ආු්ාි් ආිි් ි්්් පියෘ් අ්ර,් ශ්ර් ධ්
කුර්්්නංළධ්කාහආන්්අරාබ්ආ්හආන්නතා්එ්ට්ආත්ස්්
ි්් ්ආ් පබණ.්ආහ ආි්ස්ි්ජ්්ා්පියෘ්ආිි්ි ්්,්
ශ්ර්ධ්කුරඉන්ආක ආංෘි්ු  ්ට්්  ප්අ්ර,්එ්ට්ංාෘ්
නසඉ්ආත්ස්්ධ්ි ්් ්ශ්ර්ධ්කුරඉ්් ් නෘ්කරි.්ශ්ර්
ධ්කුර්්්7ත්්හ්්තුභආන්න තස්ස්ි්ආ් රකෙ, 1්6්හ්්
තුහආන්ආක නු කස්්් ි් ්තආ් ් කාහ්කළාිඉ්නනත්
අඉරකාරආ්ඉ් අත්ධ් යආරෝන්් එි් ි්්් පියෘආෘ්.්
එආංෘ්ආිි්අත්්ක ි්සිංා් තපකාා්අාරාජිආන්නාේ
තංඉආසේ ආක නු කස්,් ය මමආ් ් ත  ්  ්තකඉට් ගඉ්
අය්ා් පි්්් ධආන් ාවඉට් ිර්් ුිති් ළත් ්පංාස්්
නතසි.්
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් එුා් ආක නු කස්් සං් ය මමආ්ෝට් ගඉ් ිර්් ුිති්
සිංා්ශ්ර්ධධ්්ආජෝඉ්නාේතංඉආසේ20ත්්හ්්තුභආන්
 ස්ාආන් සිාත් ්ලහා්  ආිු් ්  කෘ් කළ් ළත් ාළ්
ුඉආ්හු?්

් 4.්  හ්තආන් ආ ඉ්් ස්කා්්් නත් ්් ළතු,් ස�ි්ා්
නත් ්් තටා් යිඉ් කර්් ළතු් පියෘ් න රණ් යයආන,්
පිආතහට් සගත්් ුංතල් සං් රාා්් පිළිත්කකා් කර්්
ආකආ් ්ස�ි්ාආු්ෙහ්්්ය ්්සිංඉ්ආ් කර්සල්්
ං ක්ු ?්්ශ්ර්ධ්රුර්්්ු ංතල්සං්රාා්්ය ්්නතසඉආඉ්
ආිආසේ.්

් “ාල් (අලහාං්)්ර්්ුතාආහඉ්රතර්්්කරතඉආඉ්.්
එක ්අ ක්ිල්ළවඉආඉ්.”්අල්කුරඉ්7-54.්

් “ාල් ුංතහ් රආ්හ් ආතළඉආඉ්.් ර්් ුංතආල්
ආතළඉආඉ්.්අල්කුරඉ්39-5.්

් ආිහ්සිංඉ්කිතාරා්් ්්අරාබ්නු්්ආතනි්ු  මි්ආංෝ්
එුි්්්්අුක්්ංඅති.්ආිි්නුආ්හ්මල්අුක්්ජටාත්
ආ් ආං ෘ්හස්්ආතනි්හආසේා්්්හ්ාත්සිංඉ්කරි.්

් ඇෘ්් තහආ්ඉි් අජටාකාහආන් සගතආඉඉ්් කි ු?්
ඇි කාා්අ්ිතකාහයාමඉ්්ි්්ා්ආන්සට්සං්ෙඉ්්ා්
්ි්සට්නතකත්්්ා්ාින්යෘආ්ෝ්.්ස�ි්ගං්්්සගත්්
අතස්කාත් ං ර,් අඉ් සඔි් ආි ආං ්කි් හර් ආුසට් ඇප්
නත් ආන්් ාය්ට්ස�ි්ා්රආහෝක්්සන්්්අයේසං්් ප ්
්ාය්් සුා් අඳආු් පආළ්් ර්ාර්් ාවඉ් ස ළ  ඉි්
ු කයෘං.් එ්ි,් ් ස්් අ භආන් න ්්  සං්රකට් තර ,්
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නත් ්්්ි්්්කර්්අ්ර,්එි්කාහ්්කළ්හේඑි්්හ ත්
නත් ආන්අු ්එ ්තර ්ක රකිට්හ ආති.් ුංතහ්ංා්
රාාආන්ආිි් රඉ්ර්්ි්්්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්්්ා්
න ං ්ම්ත්සිංඉ ්පආ .්්් ්් ුිාත්තුු්්ය්ඇප්ආිි්
යයආන්නත් ආන්්ි්්්සං්ස�ි්ාආු් හ්ුහ්්්්ආහස්
ආනආ්්් සයි් ෙහ්්් ය ්් ුඉ්ා් ් ්් ම සා් ආි්්
නංනආතඉ් තටංා් යප.් නතප ආන්  රඉ්ර් ක රකි් ය ්්
ශ්ර් ධ්කුර්්්න තනආි් නත් ආන් ආය aහාකාර් ං ු්්
කවෙෘ්පියෘ්ස්ි් ්ළත් කාහ්කරම .්එආංෘ,්ඒ්ළත්
ම සා්ු ්්සලආන්් ්.්

් 5.්ම සාආු්න ත ෘිට්ජහ්්අතහිත්්රකාර්්ය ්්
ශ්ර් ධ් කුර්ආන් සිංඉ් ත ක් නාරා්්් කර් ට,්
කවෙෘපියෘ් ස්්් ් එහ් සිංඉ් ත්් ළත් ආනආඉ.්
සත්්ා කත්පආළ්්ජහ්ෙර්්පිළිත්නන්තහආ්ඉ්ආංෝ්
කවෙෘ්ු  ්්සිි්එ්ට්ආංෙකආි.්ආකආසේ ආත්ෘ,්ආිි් භ්්
පිළිත්  ර්න රණ්ි්්ය ්්සහකා්ළ ිතආං ෘ්ශ්ර්ධ්
කුර්්් නංළධ්කාහආන් ම සා් පියෘ් මකිා් සිකලන්
කසත ්ශ්ර්ධ්කුරඉ්හ්ඇකළෘ්ආ් ධ්ළත්ු  ක්ය්්ං ක.්

් හස්ක්පුත්ංෘත්්තුභආන්මආහටස්්න්ාතෘ්ධ්ආ්හස්්
්ි්  ුිාි් ආ් ,් ආියතෘ් නහඅ්  සා් සායරආන් ජහ්්
ආන ආළ තට්ඇකළන්න  ්ආිඉ්ඇහ,්ආු හ,්යියා්ි ගඉ්නා ්්
ජහ්්හ ආළ්්ළතට්තාු් ්්් නෘ්කආළේ.්ෙආලආටෝ්ු්
ආිි්ි්්්පියෘ්අ්ර,්නකහ ්ආ් ි ප් තර්කඉ්එි්
ජහ්් සායර්ට් රනන් ං  ් ්්් ළත් ාල්  කාහ් කආළේ.්
ආුස්කාටස්් ත  ් ජ්ත්් ත්තකඉ් නතා් ආිි් සිකලන්්
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 ත ර්්ළත්පියෘං.්්නආසඉ්පටත්්ජහආන්තාභ්න් ක්ය්
යල් ආහඉ් න් රස්ය් ආන ආළ ත් නකආල් ් ත ි් සාුා් හළ්්්
අ්ර,්ඒතාිඉ්් ලනෘ්ිකත්්ළත්අ ස්ආටෝටල්කලන්ා්
කආළේ.් නළමත්්හ්් තුභආන් ්තෘ් ධ් ආසආඉකා්ඇකන්
යආරෝනආන්ආළ ආංෝ්ආුආ් ්එලආු්ි ්්්1877්තසර්ු  තා්
පියෘං.්ජහ්ෙර්්පිළිත්න ං ්ම්්සිකලන් ්්් නෘ්
කආළේ1580්තසආු්ළු්ාර්න මස්්ි් ුිාිආ්ක.්ත ස්
ජහ්්නස්කහට්ආය ස,්්ආන ආහ ත්් ලඉ් ලනෘ්තහආ්ඉ්එ්්
ළත්ාල්න තනආි්.්්එආංෘ්එි්ි්්්ජ්ත්්ආ් තආ්ඉ්.්
ආි ්ි්සංපආරෝලි්් ්් ුිාි්ඉ්ආිි්ි ්්්17ත්්හ්්
තුභආන්ස්ාක්කළං.්එුා්යආරෝනාා්අරිාන්ආන්න තප්
ස ළඔ්්ෘෘත්්ආි්ි.්

් මංිි් (්සල)්කිාආ්ෝ්් තෘව්කාහආන්න තප්ආිත  ්
ත ර්් සිකලන්කසත ්ශ්ර් ධ්කුර්ආන් ු ්ට්් ්.්
එආංෘ් ඒ් ය ්් ශ්ර් ධ්කුර්්් නතසඉආඉ්කි ් ු ි්
ළහම.්

් අලහාං්් අංසඉ්ජහ්්නංළ්ආක ට,් ආන ආළෝආතහ් ්්්
 ලන්්  හාසආ්ඉ් එ්් යිඉ් ආකආරිආි්.”් ් ශ්ර් ධ්
කුරඉ්39-21.්ම ◌්්ආහ ති්අඳආු්සල් ්ආිතා්මංිි්්
(සල)්කිා්ඉට්්ය ඉධආන්කවු?්

් 6.ආන ආළ ආතහ්පහටා්පආළ්්් ිි්(folds),්කඳතහට්
අෘපතාරි ්්ආහස්කටයක්කර්්ළත්් ් ුිාත්පිළි්් තක්්
 ුිාිආ්ෝ් ස්්ර්කරප.්ඒතාආන්ය ිේස ්ිි්එආ ්සට්
ස ්ිි් ුං්් ු තා් පආළ්්ළත් ආස ්ා් ආය්්ඇ්.් ආිි්
ස්තා්ා ක් ් ිආි්  පපහ් ් තහආඉ් ආන ආහ ආතහ්
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ස්කාතරෘත්්නතප්්ළතු්් ත්ගරටෘ්ාවල්නතසප.්ආි්් රි්
ත ුයෘ් භ්්ය ්්ශ්ර්ධ්කුර්්්ආිආසේ සිංඉ්ක ි්
ිගි්ට්ආංෙකත ්ආ් ආි.්

් “ාවඉ්සං්එ්්ආ් ස ආහා්පණස්ආන ආළ ආතහ්් රසර්
කඳ්පහලිආතම.“්21-31.්

් 7.ගතඉ්හආන්පආළ්් ගම්ළහ්්සං්එහ් ෘපහ් ්
තහආ්ඉ්සගත්්අකප්සං්හි්ක ට්ත ස්ස්පිළිත්ශ්ර්ධ්
කුර්්්සිංඉ්කරඉආඉ්ආිආසේ.්“බ් ්ආහසු්සකට ්
ආහසු් ාළට්  ගම්් ආනඉතඉආඉ් ාල්.් ළර් තහාකනු්
 ුිා්්්කආළේ.“්13-12්

් අලහාං්් තහාකන්ආංමඉ්නාආතඉ්ට්සහසඉආඉ්.්නනත්
එ්්රස්් කරඉආඉ්.්නනත්එ්්නටහ්ළතට්නමපතඉආඉ්.්්
එළ්ආි්්ාගටආතහු?්එ ට්එ්්අ් ඉ්ත ස්තටතඉආඉ්.්
ාල් සක් ආකආ්කට් එිඉ් නංර් ආුඉආඉ්.් එල් සක්
ආකආ්කආයඉ්එ්්තළ තඉආඉ්.්එහ් ගම්ආන්රආහෝක්්
ුුහ්්්න ං ර්යඉ්ට්ළි්.“්24-43.්

් ආිි්තාකි්ඉ්ආුආ ,්ජහ්්ආු්්ත ස්තහාකල්සං්හි්
ත ස් තහාකල් රස් ිු් ඒතාිඉ්  ගම් ළහ්්  කෘ්  ි්
පිළිතු් සිළඉරකි ්පආ .් එ ්කේකඉ්ම සාට්
සං්්හමත්්ළතු,් අ ක්බ්ට් ආංෙකත්්ළතු් ආනඉති.්
ආි්් සගතඉආඉ් අලහාං්ආු් අ්ට් එකඅති.් ආිි්
සත්ා්ා ක් සගයි් ් ්්  ුිාෘික් ු ාි් ස සආි්් ළත්
සහකඉ්.්
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් 8.් මලග් ිිටආි් සට් අාක් ස් සක්ා්්ක්සල්්  ට්
ආකආ්කට්අනංන්් ාත් ්ඇප ි්සාිාආ්ි්ඉ්අප්ු ඉ්ා්
ආු්ක.්්තෘ්්ංහට් න්් ට්ආිි්අනංන්ාත්්්තෘ්
ත දආි.්කඳ් ආ්හතහ්් න්් ට්ආංෝ්අජටාකාහ්යිආඉ ්ු ්
ආි්් සගතා් ඇ්.් ආි් ය ්් “අලහාං්් ්ික් ්ං් ිාය්
්තඉ්ට් ස්ඉආඉු,් ාලආු් ස්් ්ස්හාි් ිආයහ් ිනල්
කරඉආඉ්.්්ික්අ්ිඅට්්තඉ්ට්ස්ඉආඉු.් එලආු්
ස්්අංසට්් නඉආ්ක්ආිඉ්් ු්අතහර්කරඉආඉ්.“්6-125්
ආහස් අල් කුර්්් නතසි.් ගතආඉ් යිආඉ් ආ්ආු්්
යය්ා ඉ්ආිි්්ෘෘත්්පිළිත්ආං ිකාර්ු ප.්

් 9.් ආසත් ලආල් ස්තා්ාත්් ය ්් ශ්ර් ධ් කුරඉ්
ආිආහස් නතසි.් “අලහාං්්  ුිා්්් කළ් ු ්් ාවල්
ආ් ු  ආකෝු?් එහ් ආසත්ි් ළ යඔනෘත් අලහාලට් නු්්
කරමඉ්ුකආ්ඉු්තආිඉු්් ි ඉආ්ෝ්.“්16-48.්

් හර් සං් ආසත් ම් අ්ර් පආළ්් සිළඉර්ාත්් එි්
තාකි් නතසි.් මංිි්් (සල)් කිා්ඉආු් කාහආන්
් ය ්හර් සට් ළටහර් ආුසට් හේ යිඉ් කළ් අය ඉ්
ආසත් ලආල් ෙහ්්් සගධ් ළත්කවෙෘ්  හ්තාස්කළ් ළත්
ආිහ්්ි ් ්කළ්යකි.්ආිි් පනෘප්ට්එකඅත් ආ්්සට්
හේ ළහ්්කේ ආිහාත් ි ඉ්ට.් හේ් ල්් (Sundial)්
ආස ්ා් යා් හ බ්.් එුා් න ත ප් ත ර්් ි්් ය ්් කසත ්
සිංඉ්ආ් කර.්ස්තා්ා ක්සග ි ්ආහස්ආි්කෙප්ශ්ර්
ධ්කුරඉ්් ් නෘ්කරි.්මංිි් (්සල)්කිා්ඉ්ට්නනත්
න මණ්්නරි්රා්ය්්ාත ්ස�ි්්ෙහ්්ආන්ි්්ස්ි්
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ළත්පියෘ්්මග,් ්අතසා්ආන්නා් ආන්ෙහ්්්ස ළඔ්ළත්
ු ්යෘ් යස්එි්ි්ත්ත ර්්ළතට්නෘ ්.්

10.් ්තආන්  හාරි්්් ය ්් නතස්්  ට් අල් කුර්්්
්්ාිෘ්ිල ඉ්කෙප්නතස්්ළත්ආක ි්කාටෘ්ු ක්ය්්
ං ක්.්ඒ්ය ්්නතස්්ත කිආ්හ් හත්ආන් ුිා්්්ය ්ු්
සිංඉ්ආකආු.්“්අංස්් ංා්ආන ආළ ත්ළ්ුත්පළ,්අප්ඒ්ආුක්
ආුළඔආකආළම.් ්තු් ් ් ඇප් ස්ි් ු ්් ජහආ්ඉ් අප්
 ුිා්්්්කආළම.්් ි් හත්ාස්ආ් කර්්අ්්ආ් ුකෘ්ු ?”්
21්–්30්

් ඇෘ්්තහආ්ඉි්් තආන් හාරි්්්ජහ්්ධ්අ්ර,්ස්ි්
්තිා්් ෛසහ්ඉන්  රා්් ආක ටස් ජහ්් ආි.් ් ජහ්්
ආ් ි ප්්ි්් ් ්න තප්්ආ් ං ක.්අප්න රණ්් ඉ්
හාක් ආහෝක්ට් අ්ෘ් ළත් ්ය්් ුෘ්්  කාහ් කරි.්
ආ ින්ඉ්යය්්ආහස්ං වඉත්්අප්න රණ්්ම්ට්අ්ෘ්
අලආු් (Algae)් ු ඉආස ්ා් ය ්්ඇ්.් එි් යය්ට් නනත,්
සෘත්සිංප්ට්අ්ෘ්් යඉ්න මණ්අ්ර.්ඒතාු්රරි්්ධආන්
ජහආ් .්

් 11.්හාක්ආහෝකආන්ි ්ෙෘනාු්්්රි්ආුකකඉ්සගත්්
ළත්ි්කආන්්ළා්ය්්යක්.්ෛජත්හ්ාතම්්ිගඉ,් න්්
ගඉ් හාක් ආිඉ් ්තෘ් හාක් ් න මදආි් රි්ට්
ි්ෙෘනාු්්්ක ි්් ්්නු්්ය හආෙ.්ඇ් ි්හාක්අමිගක්
(Asexual)් ආළෝ්ක ආිඉ්සගකරඉආඉ්්ි් සිසිාත් ත ද්
ක ිි.්එක්හාකආනි්ආංෝ්ආත්ෘ්හාකආන්පහල්ප ම්සං්
ස්�් ජා්් ආක ටස්් සිළඉරය්ආිඉ් හාක් ආහෝකආන්
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ි්ෙෘනාු්්්සග් ආක ආු.් ආිි්රි්්පිළිත්ශ්ර්ධ්
කුරඉ්ආිආසේනතසි.්

් “අංසඉ්ජහ්්නංළ්ආක ට,්එකආ්කාට්ආත්ස්් ධ්්  ර්
 ්්ු්ජාපආ්ඉ්ආජෝ ්ංට්ය ඉ ආ්ම.”්20-53.්

් ස(z)වේ්්්නු්ට්්්්්නු්ට්(අස්(z)සිතාේ්ා්ළල්
තේ්ආි)්ආජෝ ත ්් ්්අුක්ආි.්එ්ි්එක ්් ත්එක ්
සිඅ් එ ් ය් ආජෝ ත ් සඔ ි.් ආිි් නු්්  තාං් යතහුට්
අරාබආ්ඉ්්ා ්ාආි.්

් 12.් ළඹරා් පිළිත් ශ්ු් කුර්්් ආිආසේ නතසි.්
“කඳහු,්යස්්නු්ාවඉ්ආං ඉ්ආං ම්කර්්ු ආ්හු,්මතු්
ළවා.් ි් ාළආු් නරිාානප් ළඹරාට් ්ත් ගඉආඉ්.් නනත,්
ස්ි්පහආ්ඉ්අා්ත්කරා.්ාආ ්නරිාානෘ්නංන්කළ්
ිාුයආන් ස රව.්  ඉආු්  ුර්ඉ් ආයඉ්   ර් තු්තෘ්
නා්්ඉ්ත ආංඉආඉ්.්එහ්ිාභි්ාට්නත්්පළතඉආඉ්.්
ඇෘආ්ඉි් ආිආ්හ් කර්් ජ්්ාතකට් එහ්
ුතභටාඉ්ආ් ි්.”්අල්කුරඉ16-්68්සං්69.්

් ආිි්තාකි්ආුආකහ්ත ුයෘ්කෙප්ක් ්අුිගය්ඇ්.්

් අ.්ළඹරාආු්ං ස ි්අලහාං්් සඉ්ුර්්්කර්්හ .්
 ශභ්ට් ස්්ාය් න්රප් ් ළඹරාආු් ං ස ිට් සංා්ආති.්
එ ්රා්රනි් හාආතඉ,්අ ෘ්ළඹෙඉ්සිඅ්ාවඉ්නණවු්
ලතිාේකරයඉ්ා්ළත්ු ඉ් ුිාත් යෘ්කවෙෘ්ුප.්ආි්
රිආ්ඉ,්ආර ඉ්පආළ්්ිල්රප්්සාත්සං්ගර් ිා්්්
අ ෘ්ළඹෙඉට්ුඉතඉ්ට්ාවඉට්ං කආි.්ආත ඉ් ස්භ්්
්ි්  ුිාි්ා් ආසෙතක් පහට් අ්ෘ් ළඹේ අ්ර් නණවු්
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ලතිාෙත,් ාවඉආු් ෙහ්්් කිඉ් සගත්් ළත් ආනඉතා්
ගඉආඉ්.්

් ර.්ආරෝය්රාශකට් භර් ්තහආ්ඉ්ම්න ණ්ය්්ං ක.්
ආි් කෙප් ු ්ටිෘ්  ුිාාුහත් ්ංවේ ය් ඇ්.්
ඇි කාආි් ්ආහ  ුාආි් න ්ාිා්්යරආන්පහල් අ ළාු්
සා්්ආන,් හ රආන්  පහ ප් ක ආි් ං ක්ාත් නග් ලා.්
කනගේසං්ම්න ණ්් ්් භරතමඉ්හ ආළ්්සංා්්පිළිත්
1986්තසඉ්්කාහආන්නටඉ්සාුකක්න  භ්්න ත ෘ්ධ්ළත්
්ස්හාම ් ආං රිසඉ් සඅරාආි් 197් ආ් ත ිළු් ිස්
කහානආන්තාුකා්කරි.්

් මන ණ්පිළිත්සග්කළ්නුආනභ්් ්ක ්,්ඇි කා ්
ෛතුි්සඅරාආි්නහ්ධ්මප්ක්සාරාිහ්්ආුස්ළහම.්

් ම ස්්ආරෝය්ට්ක ්ආු්් භ්ළජ්් ්ාහ්ක ආි්ළහතෘ්
හ ප්්ම්න ණතහට්පආ .් සත්්හ්්තුභ්්ු  තා්ඒ්ය ්්
ආ් ු ්,්ළටහර්ආහ ත්අඉරකාරආ්හ්සලආන්.්ඇි කාආි,්
ආ ෝි් ආක මඉස්් ්යරආන,් ආක හරාආුෝ් කතාකුි්
 ුිාහආන්රොු්්W.G.ස කි්් ි් ්තආ් ,්ක ්ආිඉ්ම්
න ණු් භ්ළජ්්කෙත්්ළත් ුිාා්ුහත්්ංවේකරා්
පණස්නුආනභ්් ්නටඉ්යෘආෘ්.්ාලආ්ු්කකංහ්ට්ක ්
ආු්්න ්්ප නග්මන ණ්ට්එල්එකක්කළ් භ්ළජ්ස්ලහ්
 ්ාහ්ය්් ා්ාල ග්ටආි්.් ්සඉ නා්්ආරෝය්ට්ආංෙකත්්
 භ්ළජ්,්මන ණ්ට්මව්ක ආිඉ්අ්කෙත්න ්්48කඉ්
 ්ාහව .්රිාහ්්කළ්් ්මි්සග්කර්්එඉට ටිුස්්් ි්
 භ්ළජ්,්න ්්48කඉ් ්ාහ් ්.්හ්තාස්්ාහ්්්්යආිඉ්
නත්් යආිෝ ්්සං්ආසෙලස්ම්ා් ්්අප්කර්්ළහයෘ්
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 හළජ්්්්්48කඉ් ්ාහ් ්.්ඇ් ි්්ෘෘ්ත්්්ටආෘ්
ආන ආටෝ්ිලස්්ආ් ආං ෘ්අඉමාතර්්්්්මආ්ි්ආරෝය්්
සගකර්්ළ සහස්්ආක ම්ආක ම ස්්්ි් හළජ්,්්්්5කඉ්
 ්ාහ ්.් ආි්ට් අි්රත්  භළජ්  හාහ් සිසිාත ් ම්
න ණආ්ඉ් ්ාහ්කළ්ං ක්ළත්ෛතුි්ආළ ආු ු්ආළ ්
ස්ාක් කරි.් ආිආසේ සගයිට් ආංෙකත් ම් න ණආන් පආළ්්
ජහාකුභ්් ය ්්ි.් එ්ි්  භළජආන් පආළ්් ස්ි්
ආ්්් ි්්් රාආය්,්ඒතා් ්ම්ක ආි්ං ක්ාත්ම්න ණ්ට්
පළිි.්ආත්ෘ්්ත්තස්කඉ්ආිඉ් භබජ්ටු්ආ්ආි්්්
අතහිත්්අ්ර,ආ්්ි්්්ආ් ි ප්්් ට්එ්්් ව්්ි.්
ආ්්ි්්් රා්ය පිට්ම්න ණ්ට්ඇප්ං ක්ාතට්විාත ්
් ්.්ආහෝං්,් ගේනි් ්ආ් ත,්්කි්යආහඉ්නතා්ආ්ෘ්
යප්  රා් ය පිට් ම් න ණ්ට් ං ක්ාත ් අ් .්
(ආරෝසකතස්ඉ්ු ිජස්ි ්1975්ස ේ ිළු්කහාන්ප්ට්අික්
11.)් ශ්ර් ධ්කුර්්් ්ි්  ්ාංා�්ක්්ි් ්කතපආන්්
ිිහා්ා්තනග්් ඉ්කාඃඉ.්

් ඇ.්රංර්ආස ්්්ආසෙතක්පආල්ස්ිි්ළඹෙඉ්ය ං ා්
සකඉ්.්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්් ා ්ා්ආකආර්්හ්ා්නු්,්ස�්්
න භ්ට්අුාහත්්අ්ර,්ආි්්ි ංෘ් හ්ි්ට්ආංෙකතක.ි ්්
කාහ්් ු තාි,් ආසළහ් ළඹරා් ප ම් සආ් ් ළත් ස ආතෝි්
සකආතෝ්.් ආහෙ ස්ප්ුආු් කාහආන් නතා් ආිි් ි්්්
එියහඉ්ආන්න පර්පබණ.්

් ආසෙතක්ළඹේය ්්න්ා්ි් හත්්ආකෝහ්්ආිආසේ නතසි.්
්්ා්  හාහ් සිසිාත ්සල්්ආසෙතක්ළඹේස්ි් ආු්ාි්
ය ං ප්සකඉ්ආි.්ාවඉ්න ටවඉට්රංාර්ස නයි,් තස්
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ශ්ර් ධ් න ම්ක ි,් අ්තසරආ්ඉ්ඇකන්තඉ්ඉ්නහතා්
ං  ි,්තු්් ුිා්්්ක ි,්ආර ඉ්සං්ි ල්න ණ්රස්් ක ි්
ත  ්කාු්්ස්ලහ්්ට්කරප.්

් 13.් යත්ඉ් ආයඉ් හ ආළ්් ක තහ්  ලන්් ස ෙආු්
ආක ් ්ක්ු  ි්ශ්ර්ධ්කුර්්්සන්්්ු ෘ්,් ්්් ුිා්
ු ාආිඉ්සිපු්ආ්ඉ්ස්ාක්ආකආු.්

් “ස ළ  ඉි,්යතිඉ්ආයඉ්ාළට්නාුි ්ඇ්.් ඉආු්
සෙර්කළ.් ුර්ඉන්පආළ්්ු ිඉ්සං්ආල්අ් ඉ,්නා්්්
කර්්වඉට්ක්ි්ංා්ප සග්ක ්සන්ම.“්16-66.්

් යත්ඉආු් ක ් ාවඉආු් ස්්්් ගඉ්ආන් (Mammary්

Glands)් නුතා්හළි.්ොර්ි ාුයආ්ඉ්සන්්්යු,්් ු්්්
කරා්හළ්්රංාරි්ආි්්ආනෝභි්කරි.්ආි්අය ඉ්් ු්්්
කළ් රංාරආ්ඉ් හළා් යෘ් ආනෝභ්්් රස්් ක ි,් ස්්්්
ගඉක්් ට් එ්්  තාං්්් ක ි් ත  ් ස්ි් කාු්්ඉ්
ොරආ්ඉ්සග්ආකආු.්

් ආිහ ්ස්ි්හ්ාතම්්නටඉ්යඉආඉ,්අඉම්්කළ්(ළු්
ත හ)් ්ු්්් කරා් හළ්් ්ති් සිඅ් ොර්් එහ ් මව්
ක ආිහ්රසා්්්ංා්කාික් ුිාත්ි ඔ්්කාහආන්ආස ්ා්යෘ්
 ස්්ර් ආි්් ංා් සිපු්ආ්ඉ් ස සආ ෙි.් මංිි්් (සල)්
කිා්ඉආු් ා ්් කාහ්ට් ආිි් ු ාි් කසආසෙෘ් අුාහ්
ආ් ත්් අ්ර,් ආිි් ආස ්ා් ය පි්  ්්් යය්ට් අ්ෘ්
එකක.්ශ්ර්ධ්කුර්්්නංළ්ය්තසර්ුංස ්නි්්නනත්
ොර්සිසර්්්(Blood්Circulation)්පිළිත්ආස ්ා්යෘආෘ්
ංාු ්(Harvey)්්ි් ුිාිආ් ්.්
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් “එි්යයආන්න ත ප්ු ාි්ංා්සසිා්ළහ්් ට.්ආිත  ්
ස්ි්ආ් රකේඅුිග්තාකි්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්පආළඉආඉ්
ආකආසෙු ි්නංුා්ආුඉ්ට්ම සාට්ආක ආංෘි්ආ් ං ක්ළත්
ිි්ස්ම.“්්ාආතඉ්ආි  ස්්බආකිල්පියප.්

් 14.් ිා්ත් අ්ජ්්්් පළළිත් ශ්ර් ධ් කුර්ආන්
ත ුයෘ්ආ් රකේරාශ් ්ු ්ට්පආ .්

් අ.් ය  ් ආයපි් සිංාඅතහිතඉආඉ් ්්ාිෘ් නන්
 ිා්්ක්් ති්ි.්ආිි්ස්ි්්එආක ආහ ස්් ත්ාත ්ශ්ර්
ධ්කුර්්්ආිආහස්නතසි.් “ාල් (අලහාං්)් නන් ිා්්
(්ත)ආ්ඉ්ම සා් ුිා්්්කආළේ.“්16-4්

් ාෘ ා්් ්්අරාබ්නු්ට,්නගන්නු් ්ආත්ෘ්් ාභාතඉන්
ආ් ි ප්ආංිඉ්නන් ිා්්්් ්්තේ්ි ාහාත්ආ් ුා්ඇ්.්
්ාජ්්ක්්ප ්ය්රි්පආළ්්්ත්ආ ආර්්හ්ාත්ආිිඉ්
අුංස්්ආකආු.්එ සා්ාෘ ා්්්්නු්්නන් ිා්ආන්්ත්
ආහස්න තුක්ආි.් ්

ර.්ම සාආු්සෙආු්ස්කා්්ං්රකඉ් ානාු්්කරා්හ ළ,්
ඒතා්මව ආිඉ්අ්කෙත්අ්කෙත,්ශරාප්් ත්හ ආළ්්ළත්
ෛුති් ුිාත්ු ඉ්ආස ්ා්ආය්්අ් .්ශ්ර්ධ්කුර්්්
ආි්්හ්්තුභ්14කට්ආනර්න තන්රකාර්්ආකආසේ ු ි්ළහම.්
“ස ළ  ඉි,් අප් නන්  ිා්ආන් ්ත් මහ්ආ්ඉ් ම සා්
 ුිා්්්කආළෙම.“්76-2.්

් ඇ.්ිි්කස්කළ්ුෙආත ්නන්කර්්ආ් ආ් ්අ්්ර්
පිළිත්ශ්ර්ධ්කුරඉ්සන්්් ස්්ර්ආුස්ළහම.්



 

117 

්් “අආංෝ්ි ාභි්ආ් ,්ාළ්ි ඉෙෘකා්්්ය ්්ස කආ්හ්
්ි,් අප් ධමආ්ඉු,් නනත් කළහආ්ඉු,් නනත් ඝ්් ආල්
ක ලආ්ඉු,්  ුපිෘ් ධු,්  ුපිෘ් ආ් ධු,් ිාිහ් ප ු්
ආ්ඉු,්අන්ාළට්න ං ්ම්කරා්පණස් ුිා්්්කආළම.්
අප් සක් ු ්්  ්ම්් කහකට් ය බ් න් පහටඉ්ට් සහස්්
සඉආ්ම.්නනත්එළ්න ටවඉ්ආහස් ජ්්්්කරතඉආ්ම.“්
22-5්

් “ාල්තෘකර්්හු්නන් ිා්්්ත්ආ් ආත ◌්ආනු?්නනත්
ාල්ඇ ්සල්්ඝ්්ආල්ක ල් ්ව්.්නනත්අලහාං්්එ්්අඹා්
ං ු්ය සන්ආි්.“75-37,්38.්

් ඈ.් කළහ්් කළ් අස්්් (ඇට් කට)් සඔ්ි් සං් ඒතා්
ිාිහආ්ඉ්රතර්්්යි්්්්අ්්ර්නංෘ්සිංඉ්ශ්ර්ධ්
කුරඉ්ත කි්න ං ්ම්කරි.්

“නනත්අප,්ඇ ්සල්්ු  ්.්ඝ්්ආල්ක ල් ්ආකආළම.්නනත්
ඝ්්ආල්ක ල්්අප,්ිාිහ්ප ු් ්ආකආළෙම.්නනත්ිාිහ්
ප ු්්ඇට්කආළම.්නනත්ඇට,්ිාිහආ්ඉ්ත නආතම.්නනත්
එ්්්තෘ් ුිා්් ්ආකආළම.“්23-14.්

් ඇෘ්් තහආ්ඉි,් ආිි් අ්්ර් සිංර ් ය ්් ම සා්
ු ාි් හ බ් ආි් 19් හ්් තුභආන්  ්.් ිරි්්් යයආන්
යු්ාස්් පිළි් හාස්ආමන්   ර් ි්් එි් යයආන් පබණ.්
නු්ි් රහ්්ආ් ආ් ්ි්ිා්ි්ු්රරි්්ය්හ්්තුභ්
කහන් ් ඒ් රකාරආ්ඉ් න ත කණ.් ස්ි් ්යඉ් එක්
ළජතකඉ් රරි්්් හ ත් ළත1651් තුභආන් ංා ් ්ි්
 ුිාිආ් ් කාහ්කආළේ.්ආි්කාහආන.්ස භි්ුුහක්්
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(ිි ආරෝස්ආකෝෙ)්ආස ්ා්යඉ්ා්හගත,් ුිාත්එිඉ් හාහ්
 ආ්ෝජ්් හළඉ්ට් නටඉ් යෘආෘ්.් එආංෘ,් ළජත් සං්
ශරා්ආි්හ්ා්කහාන්්පිළිතම නඉ්්තිෘ්සාකච්ා්
කරමඉ්සල්ං.්ළආ ෝඉ්්ි්ස්තා්ාත්පිළි් ුිි්ා.්ළජ්
ස්රාඉ්්ට්න භත්කකා්කළ්අ්ර්ම සාආු්රරි්ක්ි ත්
ත්්  තාආු් කස්් කළ,් ිාභි් තුය්ාආු් ස්ි් ළජ,්
එකආ්ක් කළ් ආන ්් තහආ්ඉ් ් ඉනෘ් කර් අතසා්් ළත්
ආළ්ි්්ි්යආරෝනාා් ුිාිආ් ්න තනආි්.්ආිි්ත ර්්
ි්්ු ං්අට්ත්්හ්්තුභආන්යආරෝනආන්කවෙෘ්ඒකිපකත්
පියෘ්එකක.්

් ‘අනට් තසර් ුංසකට් ආනර් කවෙෘ් හකිආෘ් අුංස්්
්් නෘ්කළ්යය්ක.්ශ්ර්ධ්කුර්්්පිළි්අරිාන්්්
හෘ්ම නඉ්ප ස ්සල්ං.්හ්්තුභ්කහන් ්්්ාිෘ්
ආතආංස්ුරා්ම සා්ආස ්ා්කෘ්්්ා්න රණ්ස්ි්පිළි්
ආ් රකෙ,් ් සාිා්ි් තේ්  නආ්ෝග් කරමඉ් ශ්ර් ධ්
කුර්ආ්න් එතකට් අුිග් ය් පබණ.‘් ්ාආතඉ් ආි  ස්්
බආකිල් කාහ්කරි.්

් ක ්ුාආි,්ආට ආර ඉආටෝ් හ්ත් ුිාහආන්ිාංාොු්්
කෘ්  ු් ්ි් ආහ ක්  කට්  ්තආ් ,් ඝු්ාහ්් කළ්්්
ුෙආතකආු් තුර්්් පිළිත් ශ්ර් ධ් කුර්් නතස්්
ආ් රකේු ක්ිංෘ්ි ්්ට්නෘ ්.්ෛතුි් ආහෙභි්ඉ්
සිංා්ාල්රේ්්කළ්කාපආන්අල්කුරඉ්සන්්් ස්්ර්
ස්ලහ්ඇකහෘ්ක ිට්ාල්අි්ක්ආ් කළ්අ්ර,්ාල් සඉ්
ම්්්හු්එත  ්ආන ෘ්්ාභා්අටකඉ් කෘ්ත්්ළත්ආිහ්
සිංඉ්කළ්යකි.්
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් මමතෙ ,්් ං්්සිංඉ්හිස්කආි්ශ්ර්ධ්කුරඉ්ත ක්
20් ්නි්්සිංඉ්කර්්හ .් ආි්ස්ි්ත ක්ස්ි්ළත්
  ්් ු ාි් ංා් ්ා භ්්් ස්ාක් කර්් අ්ර.් ඒතාිඉ්
සිංරක් අුක්් ය ්් අ්ාතර්්් ධආන් ්්ාිෘ් සමන්
කාහආනර් ්ාසා් ත  ් ර්්්ආන් ආිආං්්  ආිඉ් ළත්
ි්කආන් ්ළා් ය්් යකි.් ආිි් හ ිස්කආි් අුිග්
සිමව්ආ්ඉ්එ ්තාකි් ්ආංෝ්එකකට්එක්ත ද්ත ක්
ආංෝ්ආංෝ්අුිග්සිමහ්්්්අස්ි්ළතට්නෘ්යආි්අතස්කා්
1,048,580් ළත් යණ්් හාස්ම්් ආනඉති.් ඒතා් අ්ර,්
තාකි්ඉ් සස්ි්්  ත ර්්ත්්සිමව්්්එකි්එකි.්ආිි්
ත කි් කෘ්කර්්හු්යය්.එහ්ඓපංාසක්නන ි,්එහ්
 ස්්ර් ආස ්ා් යඉ්ට් නග් ධසිකු්් න  භ්් සං්
තාකි්ඉන්ු  ්ට්පආළ්් ුආුෝභ්ංා් රතුි්ාත්්ය ්්
සළකා්ළහ් ට.්ආිතා්ම සා් සඉ්රේ්්කර්්හු්ත ක්
ළත්ආක ආංෘි්පිය්්ආ් ං ක.්මංිි් (්සල)්කිා්ඉට්
ආංෝ් ඕ්ඔි් ආවෙභ්ට් බ්ාිආ්කට් ් ්ආන් සි්ත්.්
 සාර්්් ත්්  හ්ත්,් කළහ් තුර්ආන්   ර්
අ්්ර,යත්ඉආු්ක තහ්සත්ා්ාත්්සං්ඒතාආන් භ්නාු්්්
්්්ස්ි් ස්්ර්ය ්්සිපු්්ු ාි්සහ්ත්කකා්කළ්
ං කත්්ළත්මිය්්ං කු?්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්ආිත  ්
්තෘ් ත ක් ස්් ය්්ාත ් ු ්ට් පආළ්් අ්ර,් ්ය්්
අරිාන්්රි්්කිඉ්ම සා්ඒතා්්්්න්ා්අතආළෝර්කර්
යඉ්ා්ළත්කවෙෘ්ුප.්

් “ හි්් ජ්ක් කුර්්“් ්්් ිා්තකාත් ්ටආෘ්
කකාත ්න ත ෘ්ධ්් ්් ය  ්මහු්් ි් ්තආ් ,්් තෘ්ත ුයෘ්
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කෙප්කහන්ක්ය ්්සිංඉ්ආකආළේ.්ඒතාිඉ්සිංර ්
 ිටා්ු තම.්

් “සාල“ (්Qaloo්ාවඉ්නතසප)්් ්්නු්්332්තර ්ශ්ර්ධ්
කුර්ආන්පආළ්් අ්ර.් ඒතාට් පළකේ තහආ්ඉ් “ඛල“්
(Qul්නතසා)්්්්අ්්ක ි්332්තර ්සිංඉය්ඇ්.්ආි්
තේ් ආුකි් එකආ්කට් හනඉ් සිංඉ් ආ් ි ප් ළත්
සළකඉ්.්

් අංස්්ං්්්්්නු්අල්කුර්ආන්ංෘ්තර ්සිංඉ්ය්
පආ .්

් තසරකට්ිාස්ආු ආළ ං ්පආළ්්ළත්අප්ු ම.්“හංු“්
එ්ි්ිාස්්්්්නු්්්ආු ආළ ස්්ත්ාත ්අල්කුර්ආන්
සිංඉ්ආි.්

් “්වි“් එ්ි් ුතස් ්්් නු්් 365් ත්ාත ් ශ්ර් ධ්
කුර්ආන්සිංඉආි.්

් තේ්් ා ්්්සං්තේ්්ය ්්සිංඉ්ක ි්් ්්ත ුයෘ්
 භ්්ය ්්මහු්සාකච්ා්කරි.්්සතස්් ්්නුආන්“ස“්අකේ
ආුක ්පආළ්්ළත්නතස්් ට,්අප්සිංඉ්කරඉආඉ්නුආන්
අුක්් ආ් ත.් නු්් ය ්ි.් ළිළහආන් කසග් ත ර්ු ්
ආ් ි ප්ළත්්ි්ආකආ් ්නතස්් ට්“ආර ර්ත ර්ු ්
කආළේ“්්්්තාකි්ආ්හ්එි්නු්්පආළ්්ළත්ආනඉ ්්
ං ක.්එආංෘ්බිළහආන්ත ර්ු ්ආ් ි ප්ළත්ආක ආංෘි්
සිංඉ්ය්් ්.්ආිත  ්්සයි්කෙප්හ්රධ්කුර්ආන්
ු ්ට්ආ් ි ප් ි්ි ්ට්ආංෙකතක.්
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් “ාවල් අල් කුර්්් ය ්් ඕ්ඔකමඉ් ස්ා්
ආ් ළහඉආඉු?්ආි්්අලහාං්්ං ර්ආත්්ආකආ්කආයඉ්
්ි,් එි් ආළ ආංෝ්  භි්ා් ු ආ්ෝ්“් ්ා් ් 4-82් තාකි්
ුඉති.්

් “්ං්ඃපහා ඉ“් ්්් අරාබ් නු්,්  සි්ා් ්ාආතඉ්
න තු්්්්ආකආු.්ආිහ ්් ංඃ්පහා ඉ්ආ් ි ප්ළත්ශ්රධ්
කුර්්් නතසඉ් ආංිඉ් එත  ් ්ං්ඃපහා ඉ් ්්් ්තෘ්
නු් ් ්ආි ් ශ්රධ් කුර්ආන් ගටආි් ්ි,් එහ්
්ං්ඃපහාආඉ්කහන් ්පළ්්ළතු,්එ සා්ශ්රධ්කුර්්්
ආ්ත්ගඉක් ්ආ් ත්්ළතු්් ුක්් ක ිට්්ු්ඇ්.්ශ්රධ්
කුර්්් ආිත  ්්ුක්ට් නතා් ්ු් ආ් ආුි.් සිපු්්
ශ්රධ්කුර්්න්්ං්ඃපහාආඉ්්්්්නු්්සිංඉ්තඉආඉ,්
එ ්අතස්කාතක්ළතු්එ්්4-82්ත්්තාකි්ආ්හ්ළතු්මහු්
්ත්ගරටෘ්ආනඉතා්ආුි.්

් ්ි්ආු් ්්තෘ්එක ්ංා්සිා්්ළත්ශ්ර්ධ්කුර්්්
නතස්් ට,්ඒ්ආුකි්සිංඉ්ත්්අතස්කාතඉු්සිා්්ළත්
ය  ්මහං්්නතසි.්ඒනි් ්ආ් ත,්එි්කෙප්ආුකි්එක්
තාකිආ්හ්සිංඉ්ත්් ට,්ඒ්ආුකසිංඉ්ත්්අතස්කාතඉු්
සිා්් ආි.්  ුන් ් තහආ්ඉ් ශ්ර් ධ් කුර්ආන් 3-55්
තාකි්ආුස්ළහම.්

් “ස ළ  ඉි්අලහාලආු්්සඉ රා්ආ්හ් සාආු් නිාත්
රුිආු් නිාතට්ළඳ්.්ාල්(රුි)්ි ලආ්ඉ්්්ඇිආි්.්
නනත්එ්ට්‘තා‘්්ි්කආි්.්ආකආ්හි් ්.“්
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් රුි් ය ්් 25් තර ් ශ්ර් ධ් කුර්ආන් සිංඉ් ය්
පආළ්්අ්ර,්ආෙන්කිා්ය ්ු්25්තර ්සිංඉ්ය්පආ .්
තාකිආ්හ් ආුආු්ාි් සිංඉ් තඉආඉ් 7ත්් ත්ාතට් ළත්
රරි්ආන්සට්ය්ඉ්කළ් ට.්ආකආ්කට්ු ්්ය්්ං ක්
ආි.්

් ආිහ ්ත ුයෘ්කේ ්් ි,්ශ්ර්ධ්කුර්්්ආක ටස්්
තහආ්ස්්  ස් කඉ් තසර්කාහ්ක් නංළ්කර්් හු.් 2් ත්්
නුචආිු්තසර්්ත්ක්කාහ්කඉ්නංළ්කර්්හු්අ්ර,්70්
නි්්ත ුයෘ්කෙප්ය ්්එහ්සිංඉආි.ආහ තට්රසා්කර,්
ස්්රහාත් පටනස්ිල්ළ ි් අලහාං්ආු්සි්ා්  ප ආභන්
කරඉ්ා්න්ස්ා්ංා්සිා්්ළත්ශ්ර්ධ්කුර්්්නතසි.්
“අලහ ්්ක්ු්ත්බරප්ා“් ්්්තේ්ිාහාත්නස්් තර ්
ශ්ර්ධ්කුර්ආන්සිංඉ්ත්්අ්ර,්න්ස්ා්් ්්නු්ු්නස්්
තර ්සිංඉ්ය්පආ .්

් “ාල්ආහ තට්ඇිි්ය්ාලආු්රහාත්ිල්ළි.්ාලආු්
 නිාත්න්ස්ාආු්් නිාති්ආි්.“්7-176.්

් ්“්රක්තේ්ක් නිාත්ආන ආළආත්ි පඉ් ගහා්ු ි්්
හු්්රක්යස ්ළඳ්.්පරසාර්න ත ෘි ්එ්ට්් ෘආෘ්.“්
14-26්ළත්ශ්ර්ධ්කුර්්්නතසි.්්රක්තේ්්්්නු්
එආක ආහ ස්්තර ්අල්කුර්ආන්සිංඉ්ත්්අර්.්්රක්
යං්නු්එ්්ංා්සිා්්තාර් ්සිංඉ්ආි.්

් ්ි ්් තෘ්ආු් ්ආිඉ්ආ් ආි්් ි්ශ්ර්ධ්කුර්්්
නතස්් ,්ඒතා්ආුක්සිංඉත්්අතසක්ාතඉු්සිා්්ආ් ත්්
ළත්ත ද්ගරටෘ්මහු්ආනඉතා්ආුි.්
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14.් ්ය්්ර්  ුිෘික් ආ් රකේ ්තෘ්
සිංර ්

් 1991් තුභආන් ආිි් කතප්් ම්්්් කළා් ් නනත,්
 ුිාිආ්ෝ්්තෘ්ආළ ආංෝ්ආ්්ආස ්ා්යෘං.්ඒතා්ස්ලහි්
ශ්ර් ධ්කුරආ්ඉ්සිංඉ්ය්පආළ්්ළත්   ර් ජාුඉට්
අ්ෘ් ුිාිිඉ්පි්ආය්්අතසා්්අ්ර,්ඒතාිඉ්සිංර ්
ආිහ්ආනඉතඉ්ට්අුංස්්කරම.්

• ම සාආු් ෙුි්් පිළිත් 4-56් තාකි් ආිආසේ
නතසි.්“සාළා ඉි,්අනආු්ර්ාතඉ් ප ආභන්කළ්
එවඉ්අප්ගඉආ්හ්ඇකි්කරඉආ්ම.්ාවඉආු්සි්
පමස්ව් ්්තාෘ් සියි,් ාවඉ් ුිති්  ිිපණස්
ාවඉට්ආත්්සිකඉ්ිාේකරඉආ්ම.“්පමස්වි්
කතාහ් පිළිත් ආිු්ා් ු ආ්ඉආඉ් ෙුිආ් .්
ෙුි්්සිපු්ආ්ඉ්පමස්නආඉ්් ි,්එහ්ආිු්ාත්
ආ් ු ප් ්්්  ට,් ්ම් අිෘ් සි් සන්ා,්  ්ි්
ආිු්ාත්ආු්්ළත්නතසඉ්ආිි්ශ්ර්ධ්කුරඉ්
තාකි්ය ්්සඔනිට්නෘ්්ාිහඉ්ආන් ්ාි් ිාි්
 හ්ත්  ුිාහආන් ිංාොු්් ආෘජාඉ් ආෘජාසාඉ්
භංාුා්නතසා්මස්මි්ළතට්නෘ් ්.්්ි්අතආළෝර්්
ය ්් හ්ත් ුිාහආන් ්ිංාොු්්කිා්ආ්හ්ා්කළ්
අ්ර,්ාලආු්සනඉ්5්ආුආ් ්ු්මස්මි්ළතට්නෘ්
වං.්

• “ආරෝිාාතේනරාජ්්කර්්හ්ආුෝ්.්සමන්් මආ්හ්
(අ්ඉ් අල් අුධ)් ාවල් ාවඉආු් නරාජආ්ඉ් නන්
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නරාජ්්කරඉආ්ෝ්.“්් ා්අල්කුර්ආන්30-2්සං්
3්තාකි්නතසි.්

අ්්ා් අල් අුධ් ්්් නු්ට් ්්ා් සමන් ආංෝ් ්්ා්
නංෘ්්ම්්්්්අුක්ආුක ්පආ .්අල්කුර්්්
 තර්්්කළ්ි්තකඉ,් අරාබ් අුර් ්යන්ට්්්ා්
සමන්සක්ා්ආන්එි්සට්්සග්ධ්ළතට්අුංස්් ු  ්ධං.්
ෙඉ්් ්ා්ආන් (Satellite)්  නකාරආ්ඉ් සකස්් කළ්
නා් ආන් සප්ි්  නආ්ෝග් කළ් ිංාොු්් නාිු්
(Prof.Palmer)්්ි් කට්ඇි කාා්්් ුිාිආ් ්
ආි්ය ්්න  භ්්්නතෘතා.්ආහ ආි්්්ාිෘ්නංෘ්
ිිටආි්්ම්්්ස්රායල්න්ිළ්මලු්අසහ්පආළ්්
ළත්ආස ්ා්යෘආෘ්.්ශ්ර්ධ්කුරඉ්තාකි්සිංඉ්
කළ්අ්්ා්අල්අරධ්ආි්්ළත්ාල්්ංවේකආළේ .්

• රආහෝක්කර්්තු්්ං්කඉ්සිඉ් ්ි.්ආිි්
රහ් ්්සායර්ජහආන්ත්්් ට්එ්්තු්්ං්රකට්
 ස ්්ි.්සායර්ජහ්ට්රආහෝක්රහ්ම්්ඇකිත්්
 ට,්  කි් ස්කර්ට් අ්ෘ් නළම් මටු් ුංආන් රක්
තු්්්ඇු්යා්හ ආ .්එ්ි්මටු්30්ක්ය ිරක්
කමගි්කෙආත ්කතාහ්වආන්් ි,්එලආු්ස ෙආරඉ්
පටත්්ආල්ාලට්ආ් ආනආඉ.්්ිඉු,්රක්තු්්්එි්
ය ිරට්ආ් ්්් සා්.්මටු්50ක්ය ිආු්් තම්
න ං ්ු,්මටු්100්ක්ය ිආු්කං්තු්්ු,්මටු්
200්ක්ය ිආු් ල්තු්්ු්ඇු්යා්හ ආ .්ආි්
රකාරආ්ඉ්සායරආන්තුා්ය ිරට්්්් ට්අඳේ
ඝ්් ආති.් ආිත  ් ආ් රකේ ම සා් ු ්යෘආෘ,්
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ස ි ්්් සං් සම්ආන් කමආු්් ්ඉම් ආස ්ා්
ය පආිඉ්අ්කෙති.්එආංෘ්ශ්ර්ධ්කුර්ආන්
24-40්තාකි්ආි්ය ්්සිංඉ්කර්අතසා්ි.්්

“ය ිේසම්්ආ්හ්අඳේකඳ්ළඳ්.්රළ ්ාල්තසි.්
එ්්ි්්රළක.්එ්්ි්්අඳේතහාකළ්්.්අඳේකඳ්
ි්් අඳේ කි්.් ්ආි ් එලආු් ංස්්්් ්ග්
කරඉආඉු්,්එ්්ාල්ආ් ුකඉආඉ්.්“්

• අආේ ෛු ක් ් ්්ට් ්කු් අ්ිතහි් එකක.්
එආංෘ්් කආුහ්එක්නරි්ත ් ානාු්්්ක ිට.්
මන්න�ි්්ගං්ි ුහආන්ළහ්හ ප්්ආිඉ්සි්
ග්් ්අතහි්ළත.්ඇි කාආි (්NASA)්ර්්්ආන්
ආසත්්කර්්ිංාොු්්රිස්ආ් ි්අුංස්් ු ති.්
එ්ි්්කු,්නත් ්ට්අ්ෘ්කණජ්ආ් ත්්ළතු,්
ස�ි්්ි ුහ්ට්අ්ෘ්්ත් ්,්්ර,්ංි්සං්ගං්
ි ුහ්්එකක්වතෘ,්නරිාපතක් ිා්ආන්් කු්
 නු ්්ආ් ං ක්ළතු්එල්නතසි.්්කු්පිළිත්
ශ්ර් ධ් කුර්ආන් 57-් 25් තාකි් නතසඉආඉ්
ආිආසේ්් “අප් ්කු් නංළ් ආකආළම.් එහ්  හාහ්
හ ප්ක්්එහ්ම නඉට්අනි්් ආ්ෝජ්්.“්

් ආිි් ිා්තකාත් ්ටආෘ් සිත්් කෙප් ස්ලහ,්
අ ගලහාං්්අල්ෙආංිම්සකස්්කළ්ආි්ි්ස්ි් (්This්
is් the්Truth)්්ි්කතපආන්1999් තුභආන්ම්්ආ්ඉ්
 ිටා්යඉ්ා්හ .්
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අතසා්්ආ්ත්තාකි්්පිළි්මාි්
ු ු්

් ම ස්්සිාජ්්අඉරකාරආන්් තෘ්ධ්යය්ක්අතසා්්සිආ්හක්
තර්ා් මංිි්් (සල)් කිා්ඉත් ම සා් මුතා් යඉ්ා් පණස,්
ි විකේආහ තට්එය්.්එකිාආ්ෝ්ආය්්ර්අතසා්් ආිු්්්
මන්ආහ තට්සුා්කා ්්්ංිඅ්ආනඉ ි ්ආහස්නතප්්ළතට්
ස ක් ්් ්.්
් ස්ි් ංඳ්ා් ය  ආි් මාි් ු්ු්ඃ් කුර්්් අලහාං්්
ආංිුරි්කළ්තුඉ්ු  ි්න  භා්ක ි්සිංා්නං්්සිංඉ්කෙප්
සංා්්ආුි.්
්

1. බුද ධිමත්නඉ . 

් අආේි වි්කේඅනට්ය ප්්සං්බ්ා්්ප ් ම්ආංෙකආතඉ්
ස්ි්ංා්අස්ි්අ්ර්ආත්ස්ආසයි්අන්කාආුෘ්තය්කි්සං්
 ෙි්් ආි.් ආු ්ඉ් තංඉආසෙආයඉ් නංළ් ධ්  රවල් ස්ි්
 ආිු්්් ස්ි් අන භනාප් ජ්්ාත්  සඉ් ය ප් සංය්් ළත්
පිය්්ං ක ්්යකි.්

2. ්ම්පූධවම. 
් අආේි වි්කේන සිාේ්ආකආ්ක.්ාලආයඉ්නංළත්්
 ආිු්්්න පු්්ංා් රතුි් ්්යක්අ්ර,් ිාු්ආුෝභ්,්මම්
යි්ආංෝ්අාතාුආන්ළලහ්ාත්්ත  ්අ නා තමඉ්රර භා්හ බ්්
යකි.්එහ්සිංඉ්ආ් රකේඅ්ර්නරස්නරයි්කසආසෙෘ්සග ්්
ආ් ං ක.්

3. මිථිකිාිෙිෝිඅන්ිහවිවා්ම. 
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් ි වි්කෙතාආු්ආයෞරත්්ආකහස්්ආංෝ්ම සා්නංෘ්ළතට්
නෘ්කර්්මකිා්කකා්ආංෝ්අඉර් හ්තාස්කසත ්එහ්ආ් කබ්්
යක්.්

4. හදථාධ කඉ . 
් ි විකේස්ි්ු ාආිහ්හමකේත්්ආංිඉ,්ස ළඔ්ආ්ත්
තාකි්ඕ්ඔි්කාහ්ක්් ් නෘත්් ුිාෘික්අ්ආ්ෝය්ට්මලප්
්්්යකි.්

5. ්තථිඅනාව්ක. 
් අු්්,්තු්ිා්්,්සං්අ්ාය්්පිළි්ස්ි්ු ාි්සහ්්
ි විකේඕ්ඔි්කාහ්ක්්් නෘත්් ුිාෘික්අ්ආ්ෝය්ට්
මලප්්්්යක්.්

6. මි්ාසිඅ කරූමිකයිෙන ි්ක. 
් ස ළඔ් ආ්ත් තාකි් ආ් තර්්් එකක් එ්් ම සා්  සඉ්
අාකර්්් ක ි් සගආ් ආි.් ස ළඔ් ආ්ත් තාකි,් ාතිා්්
 ාපංා�්ක.්එහ්අුිග්ස්ි්ාත්්සං් ස ක්් ාත්්ු  ක්ය්්ා්
ආහස්ස්ි්ජ්්ාට් තත්ත්රරාර්ා්කරි.්කාහ්්ආංෝ්ස්කා්්්
එ්ට්ත ට්ආ් ළි.්

    ්

්

ම සා්අඉරකාරආන්්තෘ්ධ්යය්ක,්ශ්ර්ධ්කුර්්්ු ඉ්ධ්
ආ් ආ් ් භ්්ඉ්ස ළඔ්ළතට්අු් ුිාත්පියප.්කාහ්කට්ආංෝ්
ස්කා්්කට්සිා්ආ් ත්්ු ාආි් ලන්කඉ්ශ්ර්ධ්කුර්්්
ආ්ංිුරි්කරා්හ බ්ළත්සාරාර්ත්කලන්ා්කර්්අ්්ආිිඉ්
තටංා්යෘං.්
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ම සාආු්ඇසට්ආ් ආනආ්්් භ්ඉ්ත්්රෘි්,්ිර්ආ්ඉ්
නන්් ්්,්ස්තුය්්සං්අනා්්ත  ්ආ් රකේඑි් ලනආ්ඉි්
ශ්ර්ධ්කුර්ආන්ආංිුරි්ය්ඇ්.්ආි්ආ් රකේු ් රතුි්සං්
ස්ි් ළත් ම සාආු් ිර්්ට් ආනර් පිය පි් ය ප් සංය්්
ප්තර ්ආ් ආිු?්

් මංිි් (්සල)්කිා්ඉආු්ි ාුයආ්ඉ්ආංිුරි්කරා්හ බ්
ශ්ර්ධ්කුර්්්සං්එකිාආ්ෝ්ආය්්ර්් ස්හාි්්ි්සමපු්්
 ආිු්්්ය ්්සහකා්ළහඉ්ට්ාළට්කාහ්්එළිආඉ්් ්ු?්

් ක ි ෘආ්ඉ් ආංෝ් අක ි ෘආ්ඉ් ආංෝ් අල් කුර්්්
ආංිුරි් කළ් කෙප් ය ්් අතසා්ආන් ම සා් අතආළෝර්
හළඉආඉ්.් එහ් ක්තතර්ා් ත්් ආු ්ඉ් තංඉආසේ ් ආකආරහ්
 හ්තාස්් ්ළඉ්ට් සං් ාලආු් අ්ට් එකයත් ්තෘ් තඉ්ට්
ිර්්්ු තා්ළහා්සලිට්ාළ්අුංස්්කරඉආඉු?්

් ඕ්ඔි් ආකආ්කට් ස්් ක ි ෘආ්ඉ් අල් කුර්්්
පිආ් ආය්් ප ආභන්කළ්ං ක්් මෘ,්් ං්්ආනඉ්ධ්ආ් රකේ
ි්්එ්්තිාජ්ගඉක් ්ළත්ආංෝ්එහ්ත ර්්පආළ්්ළත්ආංෝ්් ුක්
කළ්ආ් ං ක.්

් මමතෙ .් ක ි ෘ් ් ක ආි්  ුංස් සහ්ත්  න්් හ බ්
ම සාට් ආිආහෝ් ් ්ආන් ආ්ත් තාකි්  ප ආභන්ක ආි් ආංෝ්
පිය පආි්ආංෝ් ුංස්පආ .්එි් ුංසඉ් ආ්ෝජ්්හළඉආඉ්
ආකආසෙු්් ඉ්්ාළ්මල්්ආු්්න  භ්්ආි.්  ර්යයආන්් තෘ්
ධ් ආ් ආ් ් ජාපඉට් අ්ෘ්  සස්් අරි්්් හෘ් ජ්්ාත් අල්
කුර්්්නතස්්ස්ි්අතසා්ආන්පියෘ්ළත්ආිහ්ආනඉත්්හ .්
ාආ ් යි්්්ාළට්්ාරි.්

් අලහාං්්ස්ලහ්ුඉආඉ්.්අආේු ාි්වම්ි.්
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් ස්ි් හිසා්මි් හ්ත්්ිතා්රර භා්කරඉ්ා්ධ්අලහාලට්
හම්.්සහාි්සං්සාි්්මංිි් (්සල)්කිා්ඉට,්එකිා්ඉආු්
නවආල්අ්ට,්එකිා්ඉආු්අායාමක්ඉට්හමආිතා.්

ස්ි්ආනඉතා්පණස්අන්යෘ්ප්තර්අලහාං්්පියෘතා.්

්


