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දෙවිඳුන්? මිනිසා? සත්යය?  

අබු ෆාතිමා 
අදේක්ෂිත් ගමනාන්ත්ය කරා සාර්ථක ව හා මිංමුළා දනොවී 

ළඟාවීමට නම් නිවැරදි මඟ හා එහි මිං සලකුණු හරිහැටි ෙැන 

සටීම ඉත්ා වැෙගත් දවයි. ද ොදහෝ විට මිං සලකුණු හරිහැටි 

දනොෙන්නා අදයක් වැරදි මඟක දගොස් අදේක්ෂා භිංගත්වයට 

පත් වී විනාශය කරා ෙ ළඟා විය හැකි  ව අප ඉත්ා දහොඳින් 

ෙන්නා කරුණකි. ත්වත් උොහරණයක් ෙක්වන්දන් නම් සැ ෑ 

හා වයාජ ර රත්ත්රන් දවන් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා අපට 

උරගලක් අවශය වන  ව ප  ාදයෝකක ව ෙන්නා කරුණකි. 

උරගලක් දමන්ම නිවැරදි මිං සලකුණු දලස සත්ය ෙහමක් 

වයාජ රත්වදයන් දවන් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත් කළ 

හැකි සාධක දමොනවාෙ යන්න අප විසන් දසොයා  ැලීම 

වැෙගත් දවයි. අපට දෙමව්පියන්දගන් උරුම වූ ෙහම පිළි ඳ ව 

අප කිස දිනක විචාරශීලී බුද්ධිදයන් විමසා  ලා ඇත් ෙ? අෙ 

අප කරමින් සටින්දන් දෙමව්පියන්දගන් කිසදු වැරදි දෙයක් 

අපට ලැබිය දනොහැකිය යන මත්ය මත් පිහිටා ඇස් කන් වසා 

දගන කිසදු විචාරයකින් දත්ොරව බුද්ධියට දෙොරගුළු ො 

පාරම්පරික ෙහම අනුගමනය කිරීම දනොදව් ෙ? යථාර්ථදයන් 

හා විචාරදයන් සත්ා  ලා ෙහමක් පිළි ඳ ව නිවැරදි 

නිගමනයකට දනොපැමිණීදම් ඵල විපාක අන් සයලු කරුණු 

වලට වඩා භයානක විය හැකි  ව, එනම් විදශේෂදයන්ම 

මරණින් මතු ජීවිත්දේ ඉත්ා අභාගය සම්පන්න ත්ත්ත්වයකට 
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අප පත් විය හැකි  ව සත්න විට දම් ගැන නිහඬ ව අන්ධ 

භක්තිදයන් කටයුතු දනොකළ යුතුය යන මත්ය සමඟ ඔ  

එකඟ වනු ඇත්ැයි ෙැඩි ව අදේක්ෂා කරන්දනමු. ඒ නිසා සත්ය 

ෙහමක් දත්ෝරා ගැනීදම්දී ෙැන ගත් යුතු මිං සලකුණු දමන්ම 

සත්යය හා අසත්යය දවන් කර ගැනීමට භාවිත් කළ හැකි 

උරගල දමන් වූ සාධක ගැන ෙ පූර්ව නිගමනයන්දගන් හා 

 ැඳීම් වලින්  ැහැර වී විවෘත් මනසකින් විචාරශීලී බුද්ධිය 

දමදහයවා කරන්නා වූ විමසුමකට අප හා එකතු වන දලස 

ඔ ට ඉත්ා කාරුණික ව ආරාධනා කරන්දනමු. 

දලෝක ජ රනගහනදයන් අති මහත්  හුත්රයක් දද්ව විශව්ාසය 

අනුමත් කරන අත්ර දමම විශව්ාසයන් අත්ර ෙ දවනස්කම් 

ෙැකිය හැක.  හුත්රය අනුමත් කළ පමණින් කිසවක් සත්යය 

විය දනොහැකි  ව අපි ෙනිමු. එදලසම සුළුත්රයක් විසන් 

ප්රතික්දෂේප කළ පමණින් ෙ කිසවක් අසත්ය යැයි නිගමනය කළ 

දනොහැක. ත්වත් සුළු පිරිසක් ත්මන් ව අදද්වවාදීන් යැයි 

හඳුන්වා ගනිමින් දද්ව විශ්වාසය ප්රතික්දෂේප කරති. ත්වත් 

පිරිසක් ත්මන් අනුගමනය කරන ෙහම අදද්වවාදී එකක් යැයි 

පවසමින් දද්ව විශ්වාසය ප්රතික්දෂේප කරති. ත්වත් පිරිසක් 

අදද්වවාදී ෙහමක සාමාජිකයින් යැ’යි ත්මන් ව හඳුන්වා 

ගන්නා අත්ර දෙවියන් වැඩ සටිනවා යැ’යි විශව්ාස කරන 

ස්ථාන සාො ගනිමින් දෙව් පිහිට පැතීමට ෙ කටයුතු කරති.  

එනිසා  මිනිස් ජීවිත්දේ වැෙගත් ම ගැටලුව දලස සැලදකන 

දද්ව විශව්ාසය පිළි ඳ ව කරන්නා වූ බුද්ධිමය සිංවාෙයකට අප 

හා සහභාගී වන දලස ඉත්ා කාරුණික ව ආරාධනා 

කරන්දනමු.  
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දද්ව විශ්වාසය මිත්යා ෙෘෂ්ටියක් ෙ? සම්මා ෙෘෂ්ටියක් ෙ? 
දද්ව විශව්ාසය පිළි ඳ ව මිනිසාට දිය හැකි පිළිතුරු ගැන 

විමසා  ලමු. පහත් සෙහන් පිළිතුරු තුනට අමත්ර ව මත්යක් 

ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩකඩ ඇති ෙැයි ඔ  ම නිගනමය කළ යුතු 

දවයි.  

i. දෙවිඳුන් ඇත් -  Theism 

ii. දෙවිඳුන් දනොමැත්. (Atheism)  

iii. දෙවිඳුන් ඇති ෙ දනොමැති ෙ යන්න ගැන 

ෙැනුමකුදු දනොමැත්. (Agnosticism) 

දමම පිළිතුරු පිළි ඳ ව යථාර්ථවාදී ව විමසා  ලමු. පළමු ව 

දෙවිඳුන් ඇත් යන පිළිතුර නිශ්චිත් ෙැනුමකින් දහෝ පැහැදිලි 

විශව්ාසයකින් දහෝ දෙනු ලැබූ එකක් දලස සැලකිය හැක. 

විශාල දගොඩනැකල්ලක් තුළ යමක් දසොයන අදයකුට 

දගොඩනැකල්ලට ඇතුළු වන ත්ැනම එය හමු විය හැක. දමහිදී 

ඔහුට එම දගොඩනැකල්ල පිළි ඳ ව පරිපූර්ණ ෙැනුමක් අවශය 

වන ත්ත්වයක් පැන දනොනගී. නමුත් එම දසොයන ෙෑ දමම 

දගොඩනැකල්ල තුළ නැත්ැයි පවසන්නාට නිශ්චිත් වශදයන්ම 

එහි අස්සක් මුල්ලක් නෑර සෑම දකොටසක් පිළි ඳ ව ම පැහැදිලි 

ෙැනුමක් තිබිය යුතු දවයි. එවන් ෙැනුමක් දනොමැති ව එම 

දසොයන ෙෑ දගොඩනැකල්ල තුළ නැත්ැයි පවසන්නට 

කිසදවකුට අයිතියක් දහෝ හැකියාවක් ඇත්ැයි පිළිගන්නට ඔ  

එකඟ වනු ඇත්ැයි අපි දනොසත්න්දනමු. විශව්ය පිළි ඳ ව 

පරිපූර්ණ ෙැනුමක් නූත්න විෙයාව ත්වම ල ා දගන දනොමැත්. 

දමවන් ත්ත්ත්වයක් තුළ දෙවිඳුන් විශ්වය තුළ දහෝ ඉන්  ාහිර 

ව දහෝ නැත්ැයි පවසන්නට කාට නම් හැකි වන්දන් ෙ? දමම 

දනොෙැනුවත්කම ත්ම ෙෘෂට්ිය  වට පත් කර ගත් විට එය මිත්යා 
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ෙෘෂ්ටියක් ෙ නැත්නම් සමයක් ෙෘෂ්ටියක් ෙ යන්න කරුණාකර 

ඔ ම ඔ දේ බුද්ධිමය විචාරය තුළින් නිගමනයකට 

පැමිදණන්දන් නම් එය වඩාත් උචිත් යැයි සත්න්දනමු.  

දමම සාකච්ඡාදව්දී නුත්න විෙයාත්මක සාධක හා සද්ධාන්ත් 

කිහිපයක් උපදයෝගී කරගැනීමට සදුවන දහයින් ඒ පිළි ඳ 

අෙහසක් ඉදිරිපත් කිරීම වඩාත් උචිත් යැයි සත්න්දනමු.  නූත්න 

විෙයාව මකන් මිනිසාදේ සයලු ප්රශ්නයන්ට පිළිතුරු හා විසඳුම් 

ල ා ගත් හැකිය යන විශව්ාසයක්  ඇත්ැමුන්දේ සත් තුළ 

පවතී. නූත්න විෙයාව අපි ප්රතික්දෂේප දනොකරන්දනමු. 

විදශේෂදයන්ම විෙයාත්මක සද්ධාන්ත් පිළි ඳ අපදේ 

පිළිගැනීමක් ඇති අත්ර විෙයාත්මක උපකල්පනයන් හා 

නයායන් පිළි ඳ අපට සීමාවන් ඇති  ව සඳහන් කළ යුතු 

දවයි. නුත්න විෙයාත්මක සද්ධාන්ත්යන් පරම සත්යය 

අවද ෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වන සීමිත් සාධකයක් දලස 

පමණක් අපි සලකන්දනමු. නූත්න විෙයාවට පරම සත්යය 

දලස දපනී සටීමට දහෝ එයට ආදද්ශකයක්  වට පත්වන්නට 

දහෝ දනොහැකි  ව සඳහන් කළ යුතු ව ඇත්. 

ෙැනට විශ්වය පිළි ෙ ව ඇති සාධකයන්දගන් අල්පයක් 

විමසුමට ලක් කිරීදමන් දමය වඩාත් පැහැදිලි ව අවද ෝධ 

කරගන්නට හැකි දව් යැයි සත්න්දනමු. ආදලෝක වර්ෂයක් 

යනු වසරක් තුළ දී අදලෝකය ගමන් කරන්නා වූ දුර ප්රමාණය 

දව්. ආදලෝකය ත්ත්පරයට කිදලෝමීටර 300,000 (සැත්පුම්  

186,000) දව්ගදයන් ගමන් කරයි. දමදසේ ත්ත්පරයට කි.මී. 

300,000ක දව්ගදයන් වසරක් පුරා ආදලෝකය ගමන් කරන්නා 

වූ දුර ආදලෝක වර්ෂයකි. දම් අනුව අදලෝක වර්ෂයක් යනු 

සතීමට ෙ අපහසු දුර ප්රමාණයක්  ව ඔ ට දපනී යනු නිසැකය. 

විශව්දේ ග්රහදලෝක  ත්රු  මන්ොකිණි අත්ර ඇති අති විශාල දුර 

ප්රමාණය නිසා එම දුර ගණන් ගැනීමට අදලෝක වර්ෂ භාවිත් 
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දකදර්. සුර්යයා වැනි වූ අපට ආසන්නදේ ම ඇති ත්ාරකාව 

වන්දන් “ඇල්ෆා දසන්දටොරි” ත්ාරකාවයි. දමම ත්ාරකාව 

පෘථිවියට අදලෝක වර්ෂ හත්රක දුරින් පිහිටා ඇත්. ෙැනට 

මිනිසුන් සතු දරොකට් ත්ා ක්ෂණදේ උපරිම දව්ගය වන පැයට 

සැත්පුම් විසපන් ෙහසක දව්ගදයන් ගමන් කළදහොත් දමම 

ත්ාරකාවට දගොස් ඒමට මිනිදසකුට වසර 240,000 ක් පමණ 

ගත් දව්. ආදලෝකදේ දව්ගදයන් ෙ ගමන් කළදහොත් එහි 

දගොස් ඒමට ගත් වන කාලය වසර අටකි. පෘථිවියට අයත් 

දසෞර ග්රහම්ඩඩලය පිහිටා තිද න ක්ීරර පථ මන්ොකිණිදේ 

එක් දකළවරක සට අදනක් දකළවරට දගොස් ඒමට ගත් වන 

කාලය ආදලෝක වර්ෂ 150,000 කි. අපට ආසන්නදේම ඇති 

ඇන්දරොමීඩා මන්ොකිණියට දගොස් ඒමට ගත් වන කාලය 

ආදලෝක වර්ෂ ලක්ෂ හත්ළිහකි.  

අපට ආසන්නදේම ඇති විශව්දේ දත්ොරතුරු ඉදිරිපත් කදළේ 

දමහි ඇති සත්ා ගැනීමට පවා අසීරු විශාලත්වය පැහැදිලි 

කිරීමටය. නවීනත්ම ත්ාරකා විෙයා උපකරණ සහිත් ව විෙයාව 

හා ත්ාක්ෂණය අතිශයින් ම දියුණු වර්ත්මානදේ පවා විශ්වය 

පිළි ඳ ව පරිපුර්ණ ෙැනුමක් මිනිසාට දනොමැත්. දමහි 

ආරම්භදේ ෙැක් වූ නිෙසුන අනුව දගොඩනැකල්ල තුළ යමක් 

නැත්දත් යැයි පැවසීමට අනිවාර්යදයන්ම අවශය වූ සාධකයක් 

වන දගොඩනැකල්ල පිළි ඳ ව වු පරිපූර්ණ ෙැනුම අවශය 

වන්නාක් දමන් දෙවිඳුන් නැත්ැයි පැවසීමට මිනිසාට 

අඩුත්රමින් විශව්ය පිලි ඳ ව වත් පරිපූර්ණ ෙැනුමක් අවශය 

දවනවා දනොදව් ෙ? දමවන් ඌණ ෙැනුමකින් යුක්ත් වූ මිනිසා 

ඉත්ා සයුම් වූ හා බුද්ධිමය සැලසුමක් මත් ක්රියාකරන්නා වූ 

විශව්ය අගක් මුලක් දනොමැති අහඹු දලස ඇති වූ දහෝ නැවත් 

නැවත් විනාශ දවමින් නැවත් නැවත් ඇතිවන්නක් දලස 

හැඳින්වීම දකත්රම් බුද්ධියට සමීප ප්රකාශනයක් ෙ යන්න 
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කරුණාකර ඔ ම සත්ා  ලන්න. දෙවිඳුන් නැත්ැයි ප්රකාශ 

කරන්නා ත්මන් දනොෙන්නා දෙයක් පිළි ඳ වැරදි විශ්වාසයක 

දකොටු වී ඇති  ව පැහැදිලි ව දපදනන්නට ඇත්ත්ක් දනොදව් 

ෙ? දෙවිඳුන් නැත්ැයි පැවසීම පෙනම් විරහිත් මත්වාෙයක් විනා 

ත්ර්කානුකූල වූ ෙ  විෙයානුකූල වූ ෙ  යථාර්ථවාදී වූ ෙ 

නිගමනයක් දනොවන  ව දමයින් ඔ ට ඉත්ා දහොඳින් පැහැදිලි 

වනු ඇත්ැයි විශ්වාස කරන්දනමු. දෙවිඳුන් පිළි ඳ ව ත්මන්ට 

ෙැනුමක් දනොමැත්දත් යැයි පැවසීම එක්ත්රා ආකාරයක 

සාධාරණ ප්රකාශනයකි. ෙැනුම දනොමැත්ත්ා කළ යුතු ව 

ඇත්දත් ත්මන් දනොෙන්නා වූ දෙදයහි සත්යයක් දනොමැති  ව 

ප්රකාශ කරනවාට වඩා ඒ පිළි ඳ ව විචාරශීලී ගදව්ෂණයක 

දයදීම දනොදව් ෙ? දමම ලිපිය මකන් එම විචාරශීලී 

ගදව්ෂණදේ දයදෙන්නට අප සමග එක්වන්නැ’යි ඔ ට ඉත්ා 

කාරුණික ව හා ඉත්ා දගෞරව පුර්වක ව ආරාධනා කරන්නට 

කැමැත්දත්මු.  

මුල් දහේතුව ෙැන ගත් හැකි ෙ?  

ආචාර්ය කිරින්දද් ධම්මානන්ෙ මහනාහිමිපාණන් විසන් රචිත් 

‘ද ෞද්ධ විශව්ාස සහ ප්රතිපොව’ ග්රන්ථදයන් ඉහතින් ෙක්වා 

ඇති අනු මාත්ෘකාව යටදත් සඳහන් දකොටස පහතින් උපුටා 

ෙක්වා ඇත්දත්මු.  

“බුදුන් වහන්දසේ වොරා ඇත්දත් ජීවිත්දේ දහෝ දවනත් කිසදු 

දෙයක එක් මූල දහේතුවක් ෙැක්විය දනොහැකි  වය. දහේතුව 

ඵලයත් ඵලය දහේතුවත් වන චක්රාකාර ක්රියාවලියක මූල 

දහේතුවක් දසවීම උගහට  ව අදේ එදිදනො අත්ෙැකීදමන් ම 

අපට පැහැදිලි දව්. දම් සිංසාරික පැවැත්දම් මූලාරම්භයක් 

දනොදපදනන  ව බුදුන් වහන්දසේ ම සිංයුක්ත් නිකාදේ 

අනමත්ේග සිංයුක්ත්දේ දද්ශනා දකොට ඇත්. රාග දෙෝස 
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දමෝහ ආදී කිලිටි මඩ ජ රල ප්රවාහ ගලන ත්ාක් කල් දම් මුලක් 

දනොදපදනන සිංසාර ඕඝදේ දනොනැවතී ගලනු ඇත්. එය යම් 

දිදනක නවතින්දන්  නැවත් ඉපදීමක් නැති වන්දන් දම් කිලිටි 

දිය පාරවල් ගැලීම සම්පූර්ණදයන් ම නවත්ා ලැබුණු දිදනක 

ය. 

අභයවකාශය අනන්ත්ය. එහි අන්ත්යක් ෙැකිය දනොහැකිය. 

කාලයත් එදසේ ම අනන්ත්ය. මූල දහේතුවකින් දලොව දකදසේ 

ආරම්භ වී ෙැයි සත්ා ගැනීමත් එදලසම දුෂක්රය. එම මූල 

දහේතුව දකදසේ ඇති වී  ෙැ යි අවද ෝධ දකොට ගැනීම ඊටත් 

වඩා දුෂ්කරය. නිර්මාණය දනොවුණු මූල දහේතුවක් පැවතිය 

හැකි නම් නිර්මාණය කිරීමකින් දත්ොරව දවනත් දද් පැවතිය 

දනොහැකි වන්දන් දකදලස ෙ?  

බුදු ෙහමට අනුව මූල දහේතුවක් පිළි ඳ ප්රශන්ය හට දගන 

ඇත්දත් මිනිසාදේ සීමිත් ෙැනුම කරන දකොටදගන ය. අපට 

කාලය හා සාදේක්ෂත්ාව වැනි කරුණු වැටදහේ නම් කිසවක 

මූලාරම්භයක් ගැන අපට ප්රශ්නයක් පැන දනොනකයි. මූල 

දහේතුව දසවීදම් ප්රයත්නය විසඳීම පිණිස සාමානයදයන් 

ඉදිරිපත් දකරී ඇති සයලුම පිළිතුරු සාවෙයය. සයල්ල 

මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්දසේ විසන් නිර්මාණය කරන ලෙැ යි 

පිළිගත්දහොත් දෙවියන් වහන්දසේ නිර්මාණය කරන ලද්දද් 

කවුරුන් විසන් ෙ යන ප්රශ්නය නිත්ැනින්ම පැන නගී. දම ඳු 

ප්රශ්නයන්ට දකළවරක් නැත්. මූල දහේතුවක් දනොමැති ව 

දෙවියන් වහන්දසේට පැවතිය හැකි නම් සයල්ලට දෙවියන් 

වහන්දසේ මූල දහේතුව වශදයන් පවතී යන ත්ර්කය එයින් ම බිඳ 

වැදට්. සයලු දද් පවතින්දන් දකදසේෙ යන්න පැහැදිලි කිරීමට 

දෙවියන් වහන්දසේ මූල දහේතු වශදයන් ඉදිරිපත් කිරීදමන් 

සදුවන්දන් ප්රශන්ය නිරාකරණය කිරීම දනොව ත්ව ත්වත් අවුල් 
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කිරීමය”. (ආචාර්ය කිරින්දද් ධම්මානන්ෙ මහා නාහිමිපාණන් 

විසන් රචිත් ‘ද ෞද්ධ විශ්වාස සහ ප්රතිපොව’ 145 – 146 පිටු). 

ද ෞද්ධ ඉගැන්වීම් පෙනම් කරදගන උගත් මහා නාහිමිපාණන් 

විසන් ඉදිරිපත් දකොට ඇති දත්ොරතුරු පහත් සඳහන් අයුරින් 

සිංක්ෂිේත් ව ෙැක්විය හැක. 

1. බුදුන් වහන්ස්දේ ඉගැන්වීම් අනුව ජීවිත්දේ දහෝ 

දවනත් කිසදු දෙයක එක් මූල දහේතුවක් ෙැක්විය 

දනොහැක. සිංස්කාරික පැවැත්දම් මූලාරම්භයක් 

දනොදපදනන  ව සිංයුක්ත් නිකාදේ අනමත්ේග 

සිංයුක්ත්දේ දද්ශනා දකොට ඇත්. 

2. අභයවකාශය හා කාලය අනන්ත්ය.මූල දහේතුවකින් 

දලොව දකදසේ ආරම්භ වී ෙැයි සත්ා ගැනීම දුෂක්රය. 

කාලය හා සාදේක්ෂත්ාව වැනි කරුණු වැටදහේ නම් 

කිසවක මූලාරම්භයක් ගැන ප්රශ්න පැන දනොනකනු 

ඇත්.  

3. නිර්මාණය දනොවුණු මූල දහේතුවක් පැවතිය හැකි නම් 

නිර්මාණය කිරීමකින් දත්ොරව දවනත් දද් පැවතිය 

දනොහැකි වන්දන් දකදලස ෙ? බුදු ෙහමට අනුව මූල 

දහේතුවක් පිළි ඳ ප්රශ්නය මතු වී ඇත්දත් මිනිසාදේ 

සීමිත් ෙැනුම දහේතුදවනි. මූල දහේතුව දසවීම පිළි ඳ 

ඉදිරිපත් දකොට ඇති සයලු කරුණු සාවෙයය.  

4. සයල්ල මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්දසේ විසන් 

නිර්මාණය කරන ලෙැ යි පිළිගත්දහොත් දෙවියන් 

වහන්දසේ නිර්මාණය කරන ලද්දද් කවුරුන් විසන් ෙ?  
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ඉහතින් සිංක්ෂිේත්ව උපුටා ෙැක්වූදේ බුදු ෙහදම් ඉගැන්වීම් 

පෙනම් කරගනිමින් උගත් මහා නාහිමිපාණන් විසන් ත්ම 

ග්රන්ථදේ සඳහන් දකොට ඇති කරුණුය. ඉහත් කරුණු අත්ර 

විවිධ පරසප්රත්ාවන් පැහැදිලි දලසම ෙකින්නට ඇත්. ඒ 

පිළි ඳ විමසුමක දනොදයදී මතු දකොට ඇති කරුණු පිළි ඳ 

බුද්ධිය  විචාරය හා විෙයාව පෙනම් කර ගනිමින් ගදව්ෂණයක 

දයදෙන්නට අදේක්ෂා කරන්දනමු. පළමු ව විශව්ය හා 

අදනකුත් සයලු දභෞතික වසත්ුන්ට ආරම්භයක් තිදේ ෙ යන්න 

විමසා  ලමු.  

විශ්වයට ආරම්භයක් තිදේ ෙ?    

1948 දී දහර්මන් ද ොන්ඩි (Hermann Bondi), දත්ෝමස් දගෝල්ඩ් 

(Thomas Gold) හා දෙඩ් දහොයිල් (Fred Hoyle) යන ත්ාරකා 

ශාස්ත්රඥයයින් විසන් විශව් ස්ථායී නයාය (Steady State Theory) 

නමින් නයායක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. දමම නයායට අනුව 

විශව්ය සොත්නික  වත් එනිසාම මුල් දහේතුවක් දහෝ විශව් 

නිර්මාණය පිළි ඳ ප්රශන්යක් දහෝ පැන දනොනකන  වත් 

ඒත්තු ගන්වන්නට විශාල ප්රචාරක වයාපාරයක් දියත් කරන 

ලදී. අදද්වවාෙය ලෙ ජ රයග්රහණයක් දලස මහත් උද්ොමයකින් 

යුතු ව දමය ප්රචලිත් කරන්නට අදද්වවාදීන් දමන්ම අදද්වවාදී 

ෙහම් ෙ ක්රියා කළහ. දමම නයාය විෙයාත්මක දලස ප්රතික්දෂේප 

වී තිබියදීත් ඇත්ැමුන් ත්ම වැරදි මත්යන් සාධාරණීය කිරීම 

පිණිස මළවුන් අත්රට පත් වූ දමම නයායදේ පිහිට පැතීමට 

කටයුතු කිරීම වර්ත්මානදේත් ෙක්නට ඇත්.  

අදද්වවාදී විෙයාඥයයින් ත්මන් පත් ව සටින අර්බූෙය තුළින් 

බුද්ධිමය ගදව්ෂණයක දයදී සත්යය අවද ෝධ කර ගැනීමට 

කටයුතු දනොදකොට දිදේ කදලන්නා පිදුරු ගහක දහෝ එල්ලී 

දිවි ගලවා ගැනීමට උත්සාහ ෙරනවා දසේ කටයුතු කරන 
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ආකාරයක් ෙක්නට ඇත්. නූත්න විෙයාත්මක සද්ධාන්ත්යන් 

මකන් විශ්වය  ශක්තිය  කාලය හා අවකාශදේ ආරම්භය 

පිළි ඳ ව සථ්ාපිත් විෙයාත්මක සථ්ාවරයන් දනොසලකා හැර 

කිසදු විෙයාත්මක පෙනමකින් දත්ොර මත්වාෙ ඉදිරිපත් කරනු 

ෙක්නට ඇත්.    

දභෞතික විෙයාඥයදයකු වූ වික්ටර් ස්දටන්ගර් (Victor Stenger) 

පවසා සටින්දන් විශ්වයට ආරම්භයක් ඇත්ත් එය දහේතුවකින් 

දත්ොරව ඇති වුවක් දලසය (Victor Stenger, "Has Science Found 

God?" (Free Inquiry, Vol. 19. No. 1), 2004).  විසවන සයවදසේ 

ජීවත් වූ අදද්වවාදී ොර්ශනිකදයකු වූ  ර්ට්රන්ඩ් රසල් පවසා 

සටිදේ “විශ්වය පවතින  ව අපි ෙනිමු. ඒ පිළි ඳ ව එපමණයි” 
(Bertrand Russell and Frederick Copleston, "The Existence of 

God," in John Hick, ed., The Existence of God (New York: 

Macmillan, 1964), p 175). ‘විශ්වය සොත්නිකයි. එදහයින් එයට 

දහේතුවක් දනොමැත් යැ’යි පැවසීම අවිෙයාත්මක මත්යක් වූවත් 

එය එක් සථ්ාවරයක් දලස ෙකින්දනමු. නමුත් විෙයාත්මක 

සද්ධාන්ත් ඉත්ා පැහැදිලි අයුරින් සනාථ දකොට ඇති පරිදි 

‘විශ්වයට නිශ්චිත් ආරම්භයක් ඇත් නමුත් එයට දහේතුවක් 

දනොමැත් යැ’යි පැවසීම දකත්රම් බුද්ධිදයන්  ැහැර වූ 

ප්රකාශනයක් ෙ යන්න පිළි ඳ ව අමුතුදවන් අටුවා ලිවීදම් 

අවශයත්ාවක් ඇත්ැයි අිංු  මාත්රයකවත් බුද්ධියක් ඇත්දත්කු 

අදේක්ෂා කරන්නක් දනොදව්. විශව්ය ශක්තිය  කාලය හා 

අවකාශය යන සයල්ල සඳහා නිශච්ිත් ආරම්භයක් ඇත්ැයි 

කිසදු සැකයකින් දත්ොරව ඔේපු කරන විෙයාත්මක සද්ධාන්ත් 

පිළි ඳ විග්රහයක් ඔ දේ බුද්ධිමය විචාරය සඳහා පහතින් 

ඉදිරිපත් දකොට ඇත්දත්මු. 

ඇත්ැම් ෙහම් විශ්වයට ආරම්භයක් දනොමැති  වත් එය මිනිස ්

චින්ත්නයට අවද ෝධ කර ගත් දනොහැකි දෙයක් දලසත් ෙක්වා 
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ඇති දහයින් දමම සිංකල්පදේ විෙයාත්මක පසුබිම විචාරයට 

ලක් කිරීම ඉත්ා වැෙගත් යැයි සත්න්දනමු. විශ්වදේ ඇති සයලු 

දභෞතික පොර්ථ දකදසේ ඇති වූදේෙ යන්න පිළි ඳ ව නූත්න 

විෙයාව කුමක් පවසන්දන් ෙ? දමම සයලු දභෞතික පොර්ථ 

සොත්නික දලස පැවතිදේයැ’යි විෙයාඥයයින් අපට පවසන්දන් 

ෙ? දනොමැතිනම් කාලදේ එක් දමොදහොත්ක විශව්දේ සයලු 

දභෞතික පොර්ථ එක්වර බිහි වූදේ ෙ? නූත්න විෙයාත්මක 

සද්ධාන්ත් අපට කිසදු සැකයකින් දත්ොරව ඔේපු කර සටින්දන් 

විශව්දේ සයලු දභෞතික පොර්ථ එක් වර බිහි වූ  ව ය. දමම 

මත්ය සත්යය  ව පිළිගැනීමට ඇති විෙයාත්මක සාක්ෂි කුමක් 

ෙ?     

දම් සඳහා අපට උපදයෝක කරගැන්මට පහසුම විෙයාත්මක 

සද්ධාන්ත්ය නම් ත්ාපගති විෙයාදව් සද්ධාන්ත්යන්ය (Laws of 

Thermodynamics). දමහි සද්ධාන්ත්යන් දෙකක් ඇති අත්ර එය 

පහතින් ඉදිරිපත් දකොට ඇත්දත්මු.  

පළමු සද්ධාන්ත්ය - විශව්දේ ඇති සම්පුර්ණ දභෞතික 

පොර්ථ - ශක්තිය නියත්යකි (The Total Amount Of Mass 

Energy in the universe is constant) 

දෙවන සද්ධාන්ත්ය - ප්රදයෝජ රනයට ගත් හැකි  ශක්ති 

ප්රමාණය ඌණ දවමින්  පවතී. කාර්යයන්ට උපදයෝක කර ගත් 

දනොහැකි ශක්ති ප්රමාණය ශීඝ්රදයන් වර්ධනය  දවමින් පවතී. 
The Amount of the Energy Available For Work is Running Out or 

Entropy is Increasing to a Maximum) 

ත්ාපගති විෙයාදව් පළමු සද්ධාන්ත්ය දවත් අපදේ අවධානය 

පළමු ව දයොමු කරමු. දම් අනුව විශව්දේ ඇති දභෞතික පොර්ථ 

හා ශක්ති ප්රමාණය නියත්යක් වන අත්ර එය විනාශ කිරීමට 

දහෝ අලුතින් නිර්මාණය කිරීමට දහෝ දනොහැකිය. දමය 



 

 

 
13 

විෙයාත්මක නයායක් දනොව සද්ධාන්ත්යකි. දම් අනුව සයලු 

දභෞතික පොර්ථ හා ශක්තිය සොත්නික ව දනොපැවති  වත් 

කාලදේ එක් දමොදහොත්ක දම් සයල්ල බිහි කරන ලෙ  වත් 

ෙැක් දව්. දමය දමදලස එක්වර පිළිගැනීමට වඩා උොහරණ 

කිහිපයක් මකන් සාකච්ඡා කිරීම සුදුසු යැයි අෙහස ්කරන්දනමු.  

පරමාණුක යුගය ආරම්භ වුදේ මැඩම් කියුරි විසන් 1898 දී 

දර්ඩියම් දසොයා ගැනීමත් සමගය. සයලුම විකීරණශීලී පොර්ථ 

නිරතුරුව විකීරණය පිට කරන  ව දමයත් සමග දසොයා 

ගන්නා ලදී. උොහරණයක් දලස යුදර්නියම් ෙැක්විය හැක. 

යුදර්නියම් මූල පොර්ථයට 238 ක පරමාණුක සක්න්ධයක් ඇත්. 

යුදර්නියම් මූල පොර්ථය විදයෝජ රනය වීදම් දී හීලියම් පරමාණු 

තුනක් මුො හරී. හීලියම් මූල පොර්ථයට 4 ක පරමාණු 

ස්කන්ධයක් ඇත්. දමදලස යුදර්නියම් වලින් හීලියම් පරමාණු 

තුනක් මුොහැරිය විට නව පරමාණුක ස්කන්ධය (238 – 12 = 

226) 226 ක් සහිත් ව යුදර්නියම් මූල පොර්ථය දර්ඩියම් මූල 

පොර්ථය  වට පත් දවයි. නිෂක්්රිය  ර දලෝහයක් වූ ඊයම්  වට 

පත් වන තුරු දර්ඩියම් මූල පොර්ථය හීලියම් පරමාණු පිට 

කරමින් සටියි. යුදර්නියම් පරමාණුවක් දර්ඩියම් පරමාණුවක් 

 වට පත්වන්නට ඉත්ා දීර්ඝ කාලයක් ගත් වන අත්ර දර්ඩියම් 

පරමාණුවක් නිෂක්්රිය ඊයම්  වට පත්වන්නට වර්ෂ 1590ක් ගත් 

වන  ව ෙැක් දව්.  

ඉහත් විග්රහදයන් අප අවද ෝධ කර ගන්දන් කුමක් ෙ? 

විකීරණශීලී මූල පොර්ථ සොත්නික දලස පවතින්නට කිසදු 

හැකියාවක් දනොමැති  ව දනොදව් ෙ? ත්ාපගති විෙයාදව් පළමු 

සද්ධාන්ත්ය අනුව විශ්වදේ ඇති දභෞතික පොර්ථ හා ශක්තිය 

නියත්යක් වන දහයින් අලුතින් යුදර්නියම් මූල පොර්ථය 

කිසදසේත්ම ඇති වීමට හැකියාවක් දනොමැත්. යුදර්නියම් වැනි 

විකීරණශීලී මූල පොර්ථයන්ට නිශච්ිත් ආරම්භයක් ඇති  ව 
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දමම දත්ොරතුරු සහතික කරයි. යුදර්නියම්  දර්ඩියම්  

දත්ෝරියම්  රදඩොන්  දපොදලෝනියම්  දප්රොදටක්ටිනියම් සහ 

අදනකුත් විකීරණශීලී මූල පොර්ථ නිරතුරුව විකීරණය මකන් 

ක්රමානුකුල අයුරින් ත්ම පරමාණුක සිංයුතිය බිදඳමින් නිෂ්්රීය 

ඊයම්  වට පත්දවමින් පවතියි. විශව්යට ආරම්භයක් දනොමැති 

නම් ෙැනටමත් සයලු විකීරණශීලී මූල පොර්ථයන් හි එදසේ ත්ම 

පරමාණුක සිංයුතිය බිඳී දගොස් නිෂ්්රීය දලෝහ  වට පත් වී 

තිබිය යුතුය. එනම් දලොව කිසදු විකීරණශීලී මූල පොර්ථයක් 

දම් වන විට ඉතිරි ව තිබිය දනොහැක. විකීරණශීලී මූල පොර්ථ 

හා අදනකුත් සයලු මූල පොර්ථයන් සඳහා නිශච්ිත් ආරම්භයක් 

ඇති  ව දමම විෙයාත්මක සාධක ඉත්ා පැහැදිලි අයුරින් ඔේපු 

කරන  ව ප්රතික්දෂේප කළ හැක්දක් කා හට ෙැයි අසන්නට 

කැමැත්දත්මු.  

ත්ාපගති විෙයාදව් දෙවන සද්ධාන්ත්ය දවත් අපදේ අවධානය 

දයොමු කරමු. දමම සද්ධාන්ත්ය අනුව ප්රදයෝජ රනයට ගත් හැකි  

ශක්ති ප්රමාණය ඌණ දවමින්  පවතින අත්ර කාර්යයන්ට 

උපදයෝක කර ගත් දනොහැකි ශක්ති ප්රමාණය ශීඝ්රදයන් 

වර්ධනය  දවමින් පවතී. දම් අනුව ද ොදහෝ විට  මිනිස ්

මැදිහත්වීමක් දනොමැති අවස්ථාවන් හි සයල්ල අවිධිමත් 

ත්ත්ත්වයක් කරා දයොමු දවමින් පවතී. දමම සද්ධාන්ත්ය 

අනුව පරිණාමවාදීන්දේ මූලික සථ්ාවරය වූ සයල්ල පරිණාමය 

දවමින් උසස් හා සිංකීර්ණ ත්ත්ත්වයක් කරා ගමන් කරමින් 

සටියි යන මත්වාෙය සම්පුර්ණදයන් ම බිඳ වැදටයි.  

ජ රලය භාජ රනයක ෙමා උදුනක රත් දකොට උදුන ක්රියා විරහිත් 

කළ විට එම ජ රලදේ උෂ්ණත්වය ක්රමදයන් පහළ  සී. එහි 

උෂ්ණත්වය ඉහළ නකන්දන් නැත්. යම්කිස කාර්යයක් ඉටු 

කිරීම පිණිස ශක්තිය උපදයෝගී කර ගත් විට එම කාර්යය ඉටු 

කිරීදම් දී ප්රදයෝජ රනයට ගත් හැකි ශක්තිය ප්රදයෝජ රනයට ගත් 
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දනොහැකි ශක්තිය  වට පරිවර්ත්නය දවයි. ශක්තිය විනාශ 

කළ දනොහැක. ශක්තිය කාර්යයක් සඳහා ප්රදයෝජ රනයට ගත් 

විට ශක්තිය විනාශ දවනවා දවනුවට එය ප්රදයෝජ රනයට ගත් 

දනොහැකි ශක්තියක්  වට පරිවර්ත්නය දවයි. දම් අනුව 

විශව්දේ ශක්තිය නියත්යක් වන අත්ර ප්රදයෝජ රනයට ගත් හැකි 

ශක්තිය අඩු දවමින් හා ප්රදයෝජ රනයට ගත් දනොහැකි ශක්තිය 

වැඩි දවමින් පවතී.    

විශව්දේ ඇති දභෞතික පොර්ථ - ශක්ති  (Mass Energy) 

ප්රමාණය නියත්යක් නම් හා ප්රදයෝජ රනයට ගත් හැකි ශක්ති 

ප්රමාණය ශීඝ්රදයන් අඩුදවමින් පවතින්දන් නම් ඉත්ා 

විෙයානුකුල මත්ය විශව්ය සොකාලික ව පවතින්නක් විය 

දනොහැක යන්නය. එදසේ සොකාලික පවතින්නක් නම් 

ෙැනටමත් ප්රදයෝජ රනයට ගත් හැකි ශක්ති ප්රමාණය  අදහෝස වි 

විශව්ය ත්ාප අභාවයකට (Heat Death) පත් වී තිබිය යුතුය. 

විශව්දේ  ලශක්ති සැපයිදම් මුලික ඉන්ධනය වන්දන් 

හයිරජ රන්ය. අපදේ ග්රහ ම්ඩඩලදේ සව්යිං දීේතිමත්  ත්ාරකාව 

වන්දන් සූර්යයාය. එහි විෂ්කම්භය සැත්පුම් 865000 පමණ වන 

අත්ර එය පෘථිවිය දමන්ම 330000 වාරයක්  ර  ව නුත්න 

විෙයාව දසොයා දගන ඇත්. හිරුදේ ඉන්ධනය වන්දන් 

හයිරජ රන්ය. එය ෙවාලීදමන් හීලියම් උත්පාෙනය දවයි. එහි 

ත්ත්පරයකට කිදලෝ ග්රෑම් බිලියන පහක පමණ ඉන්ධන 

ෙවාලන  ව ෙ දසොයා දගන ඇත්. දමම විශ්ව  ලශක්ති 

සැපයිදම් හයිරජ රන් ප්රමාණය ක්රමදයන් හීනදවමින් පවතින 

අත්ර එය සහ මුලින්ම අදහෝස වි යෑමට ත්ව ද ොදහෝ කල් 

ඇති  ව ෙ විෙයාව විසන් දසොයා දගන ඇත්. විශව්ය සොත්නික 

එකක් නම් දමම හයිරජ රන් ප්රමාණය අදහෝස වි ෙැනටමත් 

විශව්දේ ත්ාප අභාවයකට මුහුණ දි තිබිය යුතුය. සොත්නික 

විශව් සිංකල්පය දකොදහත්ම නුත්න විෙයාත්මක 
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සද්ධාන්ත්යන්ට අනුකුලත්ාවක් ෙක්වන්නක් දනොදව්. දම් 

අනුව විෙයාත්මක ව ඔේපු වන්දන් විශව්යට නිශ්චිත් 

ආරම්භයක් ඇති  වය. එම ආරම්භය සදු වුදේ  මහා පිපිරුම් 

සද්ධාන්ත්ය පෙනම් කර දගන   ව නූත්න විෙයාත්මක මත්යයි. 

දමම සත්යත්ාවන් තුළින් අපට පහත් සෙහන් නිවැරදි හා 

නිශ්චිත් නිගමනයන්ට එළඹිය හැකි දවයි. 

දජ රෝර්ජ් දපොලිස්ටර් නම් ප්රිංශ ෙර්ශනවාදියාදේ මත්ය නම් 

විශව්ය නිර්මාණය කළ එකක් නම් දමම නිර්මාණයට දපර 

විශව්දයන් දත්ොර වු ත්ත්ත්වයක් තිබිය යුතු  වය. එනම් නුත්න 

විශව්ය දනොමැති ත්ත්ත්වයක් තිබිය යුතු  වය. දමම ත්ත්ත්වය 

තුළ තිබිය හැක්දක් විශ්වය හා අදනකුත් නිර්මිත් සයල්ල 

නිර්මාණය කළ නිර්මාත්ෘ  ලය පමණකි. කිර්තිධර විෙයාඥය 

ඇල් ට් අයින්ස්ටයින්දේ මත්ය වන්දන් කාලය ආරම්භ 

වන්දන් අවකාශය හා දභෞතික පොර්ථ බිහි විමත් සමගය. 

අවකාශය හා දභෞතික පොර්ථ බිහිවන්දන් විශව් 

නිර්මාණදයන් පසුවය. බ්රිත්ානයදේ සදසක්ස ්විශව් විෙයාලදේ 

ත්ාරකා විෙයාව පිළි ඳ මහාචාර්ය දජ රෝන් ඩී.  දරොව් විසන් 

ප්රකාිත් “Origin of The Universe” යන ග්රන්ථදේ 3-6 පිටු වලින් 

ඉදිරිපත් දකොට ඇත්දත් ෙ දමම මත්යයි. කාලය ආරම්භ 

වන්දන් අවකාශය හා දභෞතික පොර්ථ බිහි විදමන් පසුව නම් 

විශව්දේ නිර්මාත්ෘ කාලදයන් පරි ාහිර වු අදයකු විය යුතුය. 

එනම් විශ්වදේ නිර්මාත්ෘට කාලය පෙනම් කර ගත්  

ආරම්භයක් තිබිය දනොහැකි  ව  දමම දත්ොරතුරු පිළි ඳ ව 

බුද්ධිය හා විචාරය පෙනම් කර ගනිමින් ත්ර්කානුකුල ව සත්න 

විට අපට පිළිගන්නට සදු දව්. දමය නුත්න විෙයාත්මක  

සද්ධාන්ත්යන්ට අනුකුල වු සිංකල්පයකි. 

ඇදමරිකානු එක්සත් ජ රනපෙදේ දපන්සල්දව්නියානු රාජ රය 

විශව් විෙයාලදේ යාන්රික ඉිංජිදන්රු විෙයාව පිළි ඳ මහාචාර්ය 
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දජ රෝන් එම්. සන් ලා මහත්ා විශ්වයට ආරම්භයක් ඇති  වත් 

එදසේ ආරම්භයක් ඇති  වට පිළිගැනීමට ත්ාපගති විෙයාදව් 

දෙවැනි සද්ධාන්ත්ය පමණක් ප්රමාණවත්  ව පවසයි. 

ත්වදුරටත් කරුණු ෙක්වන එම මහත්ා ආරම්භයක් ඇති විශ්වය 

නිර්මාණය කළ හැක්දක් දමම දෙවැනි සද්ධාන්ත්දයන්  ාහිර 

ව පවතින ශක්තියකට  වත් විෙයාත්මක දහේතු ෙක්වමින් 

පැහැදිලි කරයි. එම  ාහිර ශක්තිය අන් කිසවක් දනොව 

නිර්මාත්ෘ දෙවිඳුන්  වත් එම මහත්ා විග්රහ කරයි. දමහි විස්ත්ර 

පහත් සඳහන් දවේ සම් න්ධකදයන් ල ා ගත් හැක.  

faculty/j/m/jmc6/second_law.htmlhttp://www.personal.psu.edu/  

ඉහත් ත්ාප ගති විෙයාව අනුව ඉදිරිපත් කළ විෙයාත්මක සාධක 

පෙනම් කර ගනිමින් එළඹිය හැකි නිගමනයන් සිංක්ෂිේත් ව 

පහතින් ෙක්වා ඇත්දත්මු.    

1. විශ්වයට (කාලය ඇතුළු ව) නියත් වශදයන් ම ආරම්භයක් 

ඇති  ව විෙයාත්මක සද්ධාන්ත්යන් පෙනම් කර දගන සනාථ 

වන කරුණකි. 

2. ආරම්භයක් ඇති සෑම දෙයකටම අනිවාර්යදයන් ම 

දහේතුවක් තිබිය යුතුය. ආරම්භයක් ඇති කිසවක් දහේතුවකින් 

දත්ොරව පවතින්දන් යැයි පැවසීම විෙයාත්මක හා යථාර්ථවාදි  

සිංකල්පයක්  දනොදව්. 

3. එදහයින් විශව්යට ආරම්භයක් ඇති  ව විෙයානුකුලව ඔේපු 

වි  ඇති දහයින්  නියත් වශදයන්ම  විශ්වදේ ආරම්භයට 

දහේතුවක්  තිබිය යුතුය. 

4. කාලය ආරම්භ වන්දන්  අවකාශය හා දභෞතික පොර්ථ 

ආරම්භ වීමත් සමගය. 

http://www.personal.psu.edu/faculty/j/m/jmc6/second_law.html
http://www.personal.psu.edu/faculty/j/m/jmc6/second_law.html
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5. විශ්වය ආරම්භ විමට දපර අවකාශය  හා දභෞතික  පොර්ථ 

දනොමැති ත්ත්ත්වයක් තුළ තිබිය හැක්දක්  විශව්ය උත්පාෙනය 

කළ දහේතුව පමණි. 

6. එදහයින් විශව්දේ උත්පාෙන ශක්තිය (නිර්මාත්ෘ) කාලදයන් 

පරි ාහිර එකක් වන දහයින් විශව්දේ උත්පාෙන ශක්තිය 

(නිර්මාත්ෘ) ට ආරම්භයක් දනොමැත්. ආරම්භයක් දනොමැති  

දෙයකට අවසානයක් තිබිය දනොහැක. එදහයින් විශ්වදේ 

නිර්මාත්ෘ සොත්නික විය යුතුය. 

7. ආරම්භයක් දනොමැති ව සොත්නික  වූවක් සඳහා දහේතුවක් 

තිබිය දනොහැක. එදහයින් විශ්ව දේ නිර්මාත්ෘට දහේතුවක් 

දනොමැත්. 

8. සයල්ල අනිත්යය යන ආගමික මත්වාෙය  ත්ාපගති විෙයාදව් 

සද්ධාන්ත්යන් අනුව බිඳ වදට්.   

විශව්ය අහඹු දලස ඇති වූවක් නම් එය අවිධිමත් හා කිසදු 

නියාමයන් එනම් සද්ධාන්ත්යන් අනුව ක්රියාත්මක දනොවන 

පිළිදවලකින් දත්ොර එකක් විය යුතුය. විශ්වය දෙස අවධානය 

දයොමු කරන ඕනෑම අදයකුට ඉත්ා පහසුදවන් අවද ෝධ 

කරගත් හැකි වැෙගත් සත්යයක් නම් මුළු මහත් විශව්යම 

නිශ්චිත් නියාමයන් හා සද්ධාන්ත්යන් අනුව ඉත්ා විධිමත් 

සැලසුමක් අනුව ක්රියාත්මක වන  වය. ඇත්ැම් අවස්ථාවන් හි 

විශව්දේ ආරම්භය දමන්ම එහි පැවැත්ම සව්භාව ධර්මය විසන් 

සදු දකොට පාලනය කරන  ව අපට අසන්නට ලැදේ. 

එදහයින් සව්භාව ධර්මය පිළි ඳ ව ෙ විමසුමක දයදීම වැෙගත් 

යැයි සත්න්දනමු.  

ස්වභාව ධර්මය  
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අප අවට පරිසරය නිරීක්ෂණය කිරීදම් දී අපට ද ොදහෝ 

අලිංකාර  කලාත්මක හා නිශ්චිත් සැලසුමක් සහිත් ව සයල්ල 

සැකසී ඇති  ව ෙැක ගත් හැකි වනු ඇත්. ඇත්ැම් විට මිනිස ්

ක්රියාකාරකම් මකන් දමම කලාත්මක සුන්ෙරත්වය හා සැලසුම් 

සහගත්ත්වය විකෘත් දකොට ඇති අවසථ්ා ෙ ඇත්. දම්වා සයල්ල 

ස්වභාව ධර්මදේ නිර්මාණයන් දලස අර්ථ ෙැක්වීම සාමානය 

වයවහාරදේ ෙැකිය හැක්කකි. දමයින් අර්ථවත් වන්දන් කුමක් 

ෙ? සව්භාව ධර්මය යනුදවන් අප හඳුන්වන්දන් ඵලයට ෙ? 

එදසේ දනොමැති නම් දහේතුවට ෙ? එය දහේතුව නම් එහි 

අන්ත්ර්ගත් නිර්මාණ ශක්තිය කුමක් ෙ? යදමකුට එහි සැඟවී 

සටිනා නිර්මාණ ශක්තිය හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් තිදේ ෙ? 

කලාත්මක පරිසරය ඵලයක් මිස එහි නිර්මාණාත්මක 

කලාකරුවා විය හැක්දක් දකදලස ෙ? සුන්ෙර සැලසුම් සහගත් 

ස්වභාවය ඵලයක් මිස එහි සැලසුම් කරුවා විය හැක්දක් 

දකදලස ෙ? කරුණාකර දමොදහොත්ක් දම් පිළි ඳ විචාරශීලී ව 

සත්ා  ලන්න. දම් අනුව අප ස්වභාව ධර්මය යනුදවන් 

හඳුන්වන්දන් ඵලය මිස දහේතුව දනොවන  ව පැහැදිලි වනු 

ඇත්ැයි විශව්ාස කරන්දනමු. පිංච නියාමයන් (දමහි ඇත්ැම් 

නියාමයන් විවාොත්මක ය) ඇතුළුව විශ්වදේ පාලනය අති 

සුක්ෂම සැලසුමක් අනුව සැකසී ඇත්දත් අහඹු දහෝ නිශ්චිත් 

අර්ථයක් ල ා දිය දනොහැකි සව්භාව ධර්මය අනුව දනොව  එම 

නියාමයන් ල ාදුන් නිර්මාත්ෘ  ලයකින්  ව කිසදු සැකයක් 

දනොමැත්. ගණිත්මය වශදයන් ඉත්ාම නිරවෙයත්ාවකින් 

යුක්ත්ව ක්රියාත්මක විශ්ව නියාමයන් අහඹු සදුවීම් දලස 

ෙැක්විය හැක්දක් දකදලස ෙ?          

එදහයින් දමම විශ්ව නියාමයන් පිළි ඳ විමසුම දයදීදමන් 

දමම නියාමයන් ල ා දුන් නිර්මාත්ෘ  ලයක් පිළි ඳ සත්යය 

අවද ෝධ කර ගැනීමට හැකිවනු ඇත්ැයි විශ්වාස කරන්දනමු..    
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විෙයාඥයයින් ව විස්මයට පත් කළ විශ්ව නියාමයන් 

(සද්ධාන්ත්යන්)   

විශව් නියාමයන් පෘථිවියට පමණක් අොළ දනොවන අත්ර මුළු 

මහත් විශ්වයම දමම නියාමයන් ඔස්දසේ පාලනය වන  ව 

විෙයාඥයයින් විසන් පිළිදගන ඇත්. දම්සය මත් ත් න ලෙ උණු 

දත් දකෝේපය ක්රමදයන් සසල්  වට පත් දවයි. දමය කිසදු 

දවනස් වීමකින් දත්ොරව නිරතුරු ව සදු දව්. ගුරුත්වාකර්ෂණය 

ඒකාකාර දලස ක්රියාත්මක දවයි. ආදලෝකදේ දව්ගය සැම 

ත්ැන එකාකාරී  දලස පවතී. දසෞර ග්රහ ම්ඩඩලය ඇතුළු මුළු 

මහත් විශව්දේ සයලු ග්රහ ත්ාරකා ඉත්ා සුක්ෂම දලස ගණනය 

කළ හැකි ක්රමවත් අයුරින් චලනදේ දයදෙයි. දමවන් විශ්වීය 

නියාමදේ නියත්යන් හා සද්ධාන්ත්යන් රාියක් ඇත්. දම් 

සයල්ල අපට හඬ නගා පවසා සටින්දන් මුළු මහත් විශව්යම 

නිශ්චිත් නියාමයන් අනුව ක්රියාත්මක දවමින් කිසදු වැද්ද්ෙක් 

දහෝ දෙෝෂයකින් දත්ොරව ඉත්ා ක්රමවත් අයුරින් සැකසී ඇති  ව 

දනොදව් ෙ? දමය ඉදේ සදු විය හැක්කක් දලස පැවසය 

හැක්දක් කාහට ෙ? මිනිස ්ආයාසයකින් දහෝ  ලපෑමකින් දහෝ 

දත්ොරව කිසයම් විශව්සනීය අෙෘශයමාන  ලදව්ගයක් විසන් 

දමදහය වන උද්ධෘත් සඳහන් විශ්වීය නියාමයන් ප්රතික්දෂේප 

කළ හැක්දක් දකදලස ෙ? පූර්ව නිගමනයන්, පාරම්පරික 

විශව්ාසයන්, විචාරදයන් දත්ොරවූ පක්ෂපාතිත්වය ආදිදයන් මිදී 

විවෘත් මනසකින් යුක්ත් ව දමම සත්ය සාධක දකදරහි ඔ දේ 

චින්ත්නය දයොමු කරන දලස ඉත්ා කාරුණික ව ඉල්ලා 

සටින්නට කැමැත්දත්මු.         

දභෞතික විෙයාදව් සද්ධාන්ත්යක් යනු සව්භාවික පරිසරය කිසදු 

 ැහැරලීමකින් දහෝ අත්හැර ෙැමීමකින් දත්ොරව අනුගමනය 

කරන්නා වූ සම්මත්යක් දලස විශව්දව්දී (Cosmologist) දසෝන් 
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කැදරොල් පවසයි (Sean Carroll, a cosmologist at the California 

Institute of Technology, quoted by the New York Times, 

nytimes.com; 2007). විශ්වීය නියාමයන් සිංඛ්යාත්මක 

පෙනමකින් යුක්ත් ව සටහන් කර ගත් හැකිය. ත්ාර්කික 

පෙනමකින්  ලන විට නියාමයන්ට අනුකූල ව පැවදත්න 

විශව්යක අවශයත්ාවක් දනොමැත්. එම නියාමයන් ගණිත්මය 

සද්ධාන්ත්යන්ට සම්පුර්ණ අනුකුලත්වයකින් යුතු ව පැවතීම 

සැමදේ විසම්යට දහේතු වී ඇත්. ආදලෝකය පැමිදණන්දන් 

විදුලි පන්ෙමකින් ෙ නැත්දහොත් අති දුරසථ් ත්ාරකා 

ම්ඩඩලයකින් ෙ යන දවනසකින් දත්ොරව එහි දව්ගය 

ත්ත්පරයකට සැත්පුම් 186,000 ක් දලස නියත්යක් දලස පවතී.  

ස්වභාවික පරිසරය ගණිත්මය නියත්යන් අනුව ක්රියාත්මක වීම 

විසම්ය ජ රනක අභිරහසක් ව ඇති  ව දභෞතික විෙයාඥය ඉයුජීන් 

විේනර් පවසයි (Eugene Wigner, "The Unreasonable 

Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences," in Douglas 

Campbell and John Higgins, eds.,     Mathematics (Belmont, CA: 

Wadsworth, 1984), Vol. 3, 117.)   

ස්වභාවික පරිසරය ගණිත්මය නියාමයන් අනුව ක්රියා කිරීම 

මහත් විසම්ය ජ රනක අභිරහසක් ව පවතින  ව ක්දවොන්ටම් 

විෙුත් ගති විෙයාව පිළි ඳ දනෝද ල් ත්යාගලා ව විෙයාඥය රිචඩ් 

දෆයින්මන් පවසයි  (Richard Feynman, The Meaning of It All: 

Thoughts of a Citizen-Scientist (New York: Basic Books, 1998), Page 

43). 

දමම කිසදු නියාමයක් කාලය දහෝ ස්ථානය අනුව කිසදු 

දවනසව්ීමකට භාජ රනය දනොවී නියත්යක් දලස පවතී. නුත්න 

අධයයනයකට අනුව දභෞතික විෙයාදව් ඉත්ා වැෙගත් 

ගණිත්මය සද්ධාන්ත්යක් වූ දප්රෝදටෝන හා ඉදලක්දට්රෝන 

ස්කන්ධ අනුපාත්ය මිහිත්ලය මත් දලසන්ම ආදලෝක වර්ෂ 
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බිලියන හයකට එපිට පිහිටා ඇති ක්ෂීරපථදේ ත්ාරකාවක ෙ එය 

නියත්යක් ව පවතී (Dr. Emily Baldwin; "Earth's Laws Still Apply 

in Distant Universe"; AstronomyNow.com; June, 2008).    

දපොදු  එකම නියාමයන් අනුව මුළු මහත් විශව්යම ක්රියාත්මක 

වීම තුළින් අප වැෙගත් කරුණු කිහිපයක් ෙකින්දනමු. විශව්දේ 

නිර්මාත්ෘ එකීය  වත්  හු නිර්මාත්ෘවරුන් සටිදේ නම් 

දමදලස ඒකීය නියාමයන් අනුව විශව්ය ක්රියාත්මක වීම සදු 

දනොවනු ඇත්. දමමකන් මහත් වූ වයාකුලත්වයක් ඇති වීම 

වැළැක්විය දනොහැක්කක් වනු ඇත්. සරල නිෙර්ශනයක් දහෝ 

දෙකක් දගනහැර පෑම සුදුසු යැයි සත්න්දනමු. කිසයම් රටක 

දහෝ සමිති සමාගමක එක සමාන  ලත්ල සහිත් නායකයින් 

දෙදෙදනකු සටියදී එහි වැඩ කටයුතු අඛ්්ඩඩව සදු කිරීමට 

 ාධා ඇති දව්. එක සමාන  ලත්ල ඇති විදුහල්පති 

දෙදෙදනකු සටියදහොත් එම පාසදල් කටයුතු නියමාකාර 

දලසන් පවත්වා ගත් දනොහැකි දවයි. එක් කුටුම් යක එකම 

 ලත්ල සහිත් දෙදෙදනකු සටී නම් ත්ත්ත්වය දක ඳු දව්ෙ?  

රටක් සමිති සමාගමක් පාසලක් දහෝ ගෘහයක් දසේ දනොව අති 

මහත් විශ්වය හා එහි අන්ත්ර්ගත් ක්රියාකාරිත්වය  හු 

නිර්මාත්ෘන්දේ නම් විශ්ව පාලනය හා ක්රියාකාරිත්වය දම්සා 

අලිංකෘත්ාකාරයට සදු විය හැකි ෙ?  

“අහසහ්ි සහ මිහිත්ලදයහි දකත්රම් සිංඥයාවන් තිදේ ෙ? ඔවුහු 

ඒවා ගැන කිසදු ත්ැකීමකින් දත්ොරව ඒවා පසු කර යති”. (අල් 

කුර්ආන් 12 : 105) 

“(අහස් හා මිහිත්ලය යන) ඒ දෙදකහි අල්ලාහ් හැර දවනත් 

දෙවියන් දවත් නම් ඒ දෙකම වයසනයට පත් වනු ඇත්” (අල් 

කුර්ආන් 21 : 22).    
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විශව් නියාමයන්හි අසමසම නිරවෙයත්ාව පිළි ඳ අවද ෝධයක් 

ල ා ගැනීම පිණිස පහත් උොහරණය ඉදිරිපත් කරන්දනමු.  

අති නිරවෙය ඔරදලෝසුව  

කාර්ය  හුල හා ත්රඟකාරී දලොදව් දව්ලාව අනුව කටයුතු 

කිරීදම් අවශයත්ාව දහේතුදවන් ඔරදලෝසුවක් දනොපලඳිනා 

අදයකු දසොයා ගැනීමට දනොහැකි ත්රම්ය. නමුත් එක් 

ඔරදලෝසුවක් ද ොදහෝ අවස්ථාවන් හි ත්දවකක් හා දව්ලාව 

සමාන දලස දනොෙක්වයි. දමදසේ වන විට අපි අපදේ 

ඔරදලෝසුදව් දව්ලාව නිවැරදි ව සකසා ගැනීමට කටයුතු 

කරන්දනමු. නිවැරදි දව්ලාව දලොවට ෙැක්වීම පිණිස 

ඇදමරිකානු එක්සත් ජ රනපෙදේ (නාවික හමුොදව් ආකාශ 

වස්තු නිරීක්ෂණාගාරය - දවොෂින්ටන් නගරය) ඇති ‘Master 

Clock’ නමින් හැඳින්දවන ඔරදලෝසුව අනුව කරනු ලැදේ. 

දමම ඔරදලෝසුව ෙ වරින් වර නිරවෙය දලස සකස් කර 

ගැනීදම් අවශයත්ාව ඇත්.  

දව්ලාව නිවැරදි අයුරින් මැනීම සඳහා 1967 ෙක්වා වර්ෂ 

ගණනාවක් තිස්දසේ ඇදමරිකානු නාවික හමුොදව් ආකාශ 

වස්තු නිරීක්ෂණාගාරදේ ත්ාරකා විෙයාඥයයින් විසන් අදනකුත් 

ග්රහ දලෝකයන්ට සාදේක්ෂ ව පෘථිවිදේ චලනය නිරීක්ෂණය 

කිරීදම් කාර්යදේ නියැලුණහ. දම් අයුරින්  ඉහත්  සඳහන් 

‘Master Clock’ නම් වූ  මහා ඔරදලෝසුදව් දව්ලාව වරින් වර 

නිවැරදි අයුරින් සකස ් කර ගන්නා ලදී. එදසේ නම් කිසදු 

වැද්ද්ෙකින් දත්ොර අති නිරවෙය ඔරදලෝසුව මිනිසාට සකස ්

දකොට දී ඇත්දත් ග්රහදලෝක සයල්ල අති සයුම් අයුරින් හා 

කිසදු වැද්ද්ෙකින් දත්ොර ව අති නිරවෙය අයුරින්  චලනය වීමට 

සකස් කර දුන් විශ්වදේ නිර්මාත්ෘ දනොදව් ෙ? දමම අති 

නිරවෙයත්ාව අහඹුදවන් සදුවිය හැක්කක් දලස ෙැක්වීමට 
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උත්සාහ කිරීම බුද්ධිමය ප්රකාශනයක් දලස ෙැකිය හැක්දක් 

කාහට ෙ?  

“රාරිය ෙ ෙහවල ෙ හිරු ෙ සඳු ෙ මැව්දව් ඔහුමය. (ඒවා) 

සයල්ලක් ම (ඒවාට නියමිත්) කක්ෂදයහි පිහිනා යති”. (අල් 

කුර්ආන් 21 : 33) 

‘Master Clock’ එකට වඩා නිරවෙයත්ාවකින් යුත් පරමාණුක 

ඔරදලෝසුවක් විෙයාඥයයින් විසන් දසසයම් (Cesium 133) 

පරමාණුව දයොො ගනිමින් නිර්මාණය කරන ලදී. එයින් 

දනොනැවතුණු විෙයාඥයයින් පරමාණුක ඔරදලෝසුවට වඩා 

නිරවෙයත්ාවකින් යුත් ‘Optical Clock’ නම් වූ ඔරදලෝසුවක් 

ආදලෝකය හා රසදිය අණු උපදයෝගී කර ගනිමින් නිර්මාණය 

කළහ. දමම ‘Optical Clock’ නම් වූ  ඔරදලෝසුව අවුරුදු බිලියන 

තිහකට වරක් එක් ත්ත්පරයකින් විශව් නිර්මාත්ෘදේ 

ඔරදලෝසුවට වඩා දවනස් දවයි. දකදසේ නමුත් දමය 

පරමාණුක ඔරදලෝසුවට වඩා 1000 වාරයකින් නිරවෙය  ව 

විෙයාඥයයින් විසන් ගණනය දකොට ඇත්.  

දමම ඔරදලෝසු මිනිසාදේ උපරිම විෙයාත්මක හා ත්ාක්ෂණ 

ඥයානය දයොො ගනිමින් නිර්මාණය කළ ෙ ඒවා කිසවක් විශව් 

නිර්මාත්ෘදේ නිර්මාණය දමන් පරිපුර්ණ නිරවෙයත්ාවකින් 

යුක්ත් දනොවනවා නම් මුළු මහත් විශව්යම නිශ්චිත් 

සැලසුමකින් හා නිශ්චිත් නියාමයන් අනුව නිර්මාණය දකොට 

ඇති  ව පැහැදිලි දවයි. දම් සයල්ල අහඹු සදුවීම් දලස කාහට 

නම් පැවසය හැක්දක් ෙැයි අසන්නට කැමැත්දත්මු.    

“සෑම දෙයක්ම (පූර්ව නිශ්චිත්) ප්රමාණදයන් යුතුව අපි මවා 

ඇත්දත්මු”. (අල් කුර්ආන් 54 : 49) 
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“අහස් හි හා මිහිත්ලදේ ආධිපත්යය ඔහු සතුය. ඔහු පුදත්කු 

දනොගත්දත්මය. ආධිපත්යදයහි ඔහුට හවුල්කරුදවකු 

දනොමැත්. සෑම දෙයක්ම මවා පසුව එය සැලැස්මක් සහිත් ව 

සැකසුදව්ය”. අල් කුර්ආන් 25 : 2) 

“සැ වින්ම අහස් සහ මිහිත්ලය මැවීදමහි ෙ දිවා රාත්රී 

මාරුදවන් මාරුවට පැමිණීදමහි ෙ අවද ෝධ කරගන්නා 

ජ රනයාට සිංඥයාවක් ඇත්” (අල් කුර්ආන් 3 : 190) 

විශ්ව නිර්මාණය  

විශව් නිර්මාණය දමන්ම අදනකුත් වැෙගත් මාත්ෘකා සාකච්ඡා 

කිරීදම්දී මිනිසාට (හා ජින් වර්ගයාට) පමණක් උරුම විචාර 

බුද්ධිය පිළි ඳ කරුණු විමසීමක දයදීම වැෙගත් යැ’යි 

සත්න්දනමු.   

විචාර බුද්ධිය 

සත්වයින් ත්ම පසඳුරන්ට දගෝචර වන සාධක දකදරහි සෘජු 

ප්රතිචාර ෙක්වන  අත්ර එම සාධකයන් ත්ම චින්ත්නයට පාත්ර 

දකොට එහි විවිධ පැති කඩයන්  පිළි ඳ ව විචාරාත්මක ව 

සලකා  ැලීදම් හැකියාවක් ඔවුන්ට ඇති  ව  දසොයා දගන 

දනොමැත්. පසඳුරන්දගන් ල ා ගන්නා වු දත්ොරතුරු පිළි ඳ ව 

සෘජු ප්රතිචාර ෙැක්වීමට දමන්ම එම දත්ොරතුරු පිළි ඳ ව 

විචාරාත්මක ව විමසා  ැලීදම් හැකියා ව ෙ මිනිසාට ඇත්. ල ා 

ගන්නා දත්ොරතුරු විචාරාත්මක ව සමාදලෝචනයට ලක් දකොට 

නව නිගමනයකට එළැඹිමට මිනිසාට හැකියාවක් ඇත්. දමය 

උොහරණයක් මකන් විමසා  ැලීම වඩාත් උචිත් යැයි  

සත්න්දනමු. පසුකය කාලවකවානුව තුළ දමරට පැවැති 

අවාසනාවන්ත් සවිල් යුද්ධ සමදේ දී ත්රස්ත්රවාදීන් විසන් 

දකොදලොන්නාදව් දත්ල් ග ඩා සිංකීර්ණයට පහර දුන් සද්ධිය 
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අපදේ මත්කදයන් ඉවත් දනොවන කරුණක්   වට පත් වි 

ඇත්. දමය සදු වූ අවසථ්ාදව් දකොදලොන්නාදව් සට  කි.මි. 20 

පමණ ඈතින් සටි අයට වුව ෙ අහස් ගැ  තුළට නැග ආ අති 

විශාල දුම් කන්ෙරාව ෙැක ගැන්දම් අවස්ථාව ලැබුණි. ත්රස්ත්ර 

පහර දීමක් ගැන දනොෙැන සටි දමම ජ රනයා පළමු වරට ෙෑසන් 

දුටුදව් දමම ප්රහාරදයන් නැගුණු අතිමහත් දුම් කන්ෙරාව 

පමණි. දමම අසාමානය සදුවීම දුටු ජ රනයා වහාම දමම සදුවීම 

ත්ම විචාරයට ලක් කරන්නට පටන් ගත්හ. දමය අදයකු ත්ම 

දගවත්ත් අතු ගා එකතු වු වියළි අතු දකොළ කනි ත්ැබිදමන් මතු 

වු දුමක් දනොවන  ව ඔවුන් දහොඳින් ෙැන සටියහ. එදමන්ම 

දමය කර්මාන්ත් ශාලාවක දුම් කවුළුවකින් මතු වු දුමක් 

දනොවන  වෙ ඔවුන්ට පැහැදිලි වූ කරුණකි. දමදලස දමත්රම්  

විශාල දුම් කන්ෙරාවක් අහස් ගැ  තුළට නැග එන්නට දහේතු 

විය හැකි සාධක ගැන විචාරයක දයදී නිසැක ව  සැදවොම 

ඒකමතික ව එළඹුණු පැහැදිලි නිගමනය නම් නිශච්ිත් 

වශදයන්ම දමය මහා කන්නක් දහේතු දකොට දගන මතු වු 

දුමක්  වයි. දමම අවසාන නිගමනය පිළි ඳ ව ඔවුන්දේ සත් 

තුළ සැකයක් දනොතිබුණි. ඉන් පසු ඔවුන් විචාරන්නට වුදේ 

දමම විශාල කන්න ඇති වන්නට  දහේතු වු කරුණු ගැන හා 

කන්න ඇති වු සථ්ානය පිළි ඳවයි. දමහි දී මතු කළ යුතු 

වැෙගත් කාරණය නම්  දකොදලොන්නාදව් සට කි.මි. 20 ක් දහෝ 

25 ක් ඈතින් සටි ජ රනයා අහස් ගැ ට නැගුණු දුම දෙස  ලා 

මහා කන්නක් ඇති  ව නිගමනයකට පැමිණිදේ එම කන්න 

සෘජු ව ෙැකීදමන් දනොදව්. එනම් පසඳුරන් ට දගෝචර වු කරුණු 

විචාරයට ලක් කිරීදමන්  සෘජු ව ෙැකිය දනොහැකි දහෝ  

දනොදුටු දෙයක් සත්යය  ව පිළිගැනීමට මිනිසාට හැකියාවක් 

ඇති  ව දම් අනුව පහසුදවන් අවද ෝධ කර ගැන්මට හැකි 

දවනවා දනොදව් ෙ? දමම සරල උොහරණය මකන් එනම් එක් 

සිංඥයාවක් දහෝ සිංඥයා මකන් අන් දෙයක සත්යත්ාව අවද ෝධ 
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කර ගැන්මට හා පිළිගැනීමට මිනිසාට හැකියාව තිදේ යන්න 

දමොනවට පැහැදිලි වනු ඇත්ැයි සත්න්දනමු. 

ඉහත් උොහරණය අප සතුන්ට අොළ කර  ැලුවදහොත් 

සතුන්දේ හැසරීම ඊට හාත්පසන්ම දවනස් එකක්  ව අපි 

දහොඳින් ෙන්දනමු. අප ද ොදහෝ විට පක්ීරන්දගන් ෙකින්දන් 

දුදමන් වැසුණු අහසන් මතු වන අන්ධකාරය දුටු විට එය රෑ 

කාලදේ ආරම්භය දලස සලකා ත්මන්දේ කැෙැල්ල කරා 

පියාඹන්නට සුොනම් වීමයි. එයින් එහා සතීදම් හැකියාව 

සතුන්ට ලැබී දනොමැත්. මිනිසාදේ ස්වභාවය දමයට 

හාත්පසන්ම දවනස් ත්ත්ත්වයකි. දමදලසම දනොදුටු දෙවිඳුන් 

සත්යය  ව විශව්ාස කිරීමට මිනිසාට හැකි වි තිද න එක 

ප්රධාන දහේතුවක් නම් මිනිසාට ජ රන්මදයන්ම ලැබී ඇති දමම 

විචාර බුද්ධියයි. දෙවිඳුන්දේ සිංඥයා දෙස අවධානය දයොමු 

කරන මිනිසාට එම සිංඥයා පිටිපස නියත් වශදයන්ම පාලක 

පරම අධිපති  ලයක් ඇති  ව ඔහු ඉත්ා පහසුදවන්ම හඳුනා 

ගනී. දමම කරුණ පිළි ඳ ව ෙ උොහරණයක් මකන් සාකච්ඡා 

කළදහොත්  වඩාත් සුදුසු යැයි සත්න්දනමු. 

දමයට දපර කිසදවකු විසන් ෙැක දනොමැති එදමන්ම ඒ ගැන 

කිසදවකුට කිසදු ෙැනුමක් දනොමැති යන්ත්රයක් අප ඉදිරිදේ 

දගනැවිත් ත් ා එහි වුහය හා ක්රියාකාරිත්වය ගැන ෙන්දන් 

කවදරක් ෙැයි කියා අපදගන් විමසුවදහොත් අප නිසැකවම 

ඉදිරිපත් කරන පිළිතුර කුමක් විය හැකි ෙ? දෙවැනි අෙහසකට 

ඉඩක් දනොමැති ව කවුරුත් දෙන පිළිතුර වන්දන් එම යන්ත්රය 

පිළි ඳ ව ෙන්දන් එහි නිර්මාත්ෘ  වයි. ඉසල්ාමය උගන්වන්දන් 

ෙ විශ්වය හා එහි ඇති සයලු ෙෑ සර්ව  ලය ඇති නිර්මාත්ෘ 

දකදනකු විසන් නිර්මාණය කර ඇති  වයි. දමම නිර්මාත්ෘ හා 

දමයට දපර සඳහන් කළ විශව්දේ පාලක පරම අධිපති එක් 

 ලයක්  වත් ඉස්ලාමය අපට උගන්වයි. දමය එක් අත්කින් 
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ක්ෂණික ව ඇෙහීමට  අපහසු දෙයක් දලස යදමකුට  

දපදනන්නට  ඉඩ ඇත්. එමනිසා දමයට අොළ විෙයාත්මක 

කරුණු අනිවාර්දයන් ම අපට සාකච්ඡා කිරීමට සදු දව්.  

එඩ්වින් හ ල්දේ නිරීක්ෂණ හා පරීක්ෂණ  

1916 දී ඇල් ට් අයින්ස්ටයින් ‘සාදේක්ෂත්ාවාෙය’ ඉදිරිපත් 

කරමින් විශව්ය ප්රසාරණය විය යුතුය  එදසේ දනොමැතිනම් 

නැතිනම් සිංදකෝචනය විය යුතු යැයි පවසා සටිදේය. 1929 දි 

ඇමරිකාදව් කැලිදෆෝනියා ප්රාන්ත්දේ මවුන්ට් විල්සන් ආකාශ 

වස්තු නිරීක්ෂණාගාරදේ දි ඇමරිකානු ත්ාරකා විෙයාඥය එඩ්වින් 

හ ල් විසන් ඓතිහාසක දමන්ම අති වැෙගත් දසොයා ගැනීමක් 

ත්ාරකා විෙයා දක්ෂත්රයට කරනු ලැබිණි. පළමු ව එඩ්වින් හ ල් 

නිරීක්ෂණය කදළේ සයලුම ග්රහ වසත්ු පෘථිවිදයන් ඈත්ට දිව 

යන  වයි. වැඩිදුර නිරීක්ෂණදේ දි ඔහුට සනාථ වුදේ සයලු 

ග්රහ වසත්ු පෘථිවිදයන් ඉවත්ට දිව යනවා පමණක් දනොව  

සයලුම ග්රහ වස්තු එකිදනකින් ඈත්ට දිව යන  වයි.  එනම් 

විශව්ය ප්රසාරණය දවමින් පවතින  ව දමම නිරීක්ෂණදේ දි 

අවධාරණය විය. 

විසවන සයවදසේ ජීවත් වු දරේෂ්ඨත්ම විෙයාඥයයා වු ඇල් ට් 

අයින්ස්ටයින් ඔහුදේ නයායාත්මක දභෞතික විෙයා ගණනය 

කිරීම් තුළින් නියත් වශදයන්ම විශ්වය ස්ථිතික (Static 

Universe) එකක් දනොවන  ව ඔහු විසන් දසොයා දගන තිබුණි. 

දම් අනුව ඇල් ට් අයින්ස්ටයින් ෙ එඩ්වින් හ ල් විසන් දසොයා 

ගන්නා ලෙ ප්රසාරණය වන විශව් සද්ධාන්ත්ය අනුමත් කරමින් 

එයට පෙනම් වු නයායාත්මක දභෞතික විෙයා ගණනය කිරීම් 

ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

මහා පිපුරුම් නයාය 
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“ඔහු (අල්ලාහ්) අහසහ්ි ෙ මිහිත්ලදේ ෙ (පූර්ව නිෙසුනකින් 

දත්ොර වූ) උත්පාෙකයායය”. (අල් කුර්ආන් 6 : 101) 

පහතින්  ඉදිරිපත් දකොට ඇත්දත් විශව් නිර්මාණය පිළි ඳ ව 

ඇති මහා පිපුරුම් නයාදේ කරුණු ය. ු නය පරිමාවකින් යුත් 

ලක්ෂයයක් මහත් වූ  ලයකින් පුපුරුවා හැර විශව්ය 

නිර්මාණය කළ  ව  දමමකන් ෙක්වා ඇත්.   

ප්රසාරණය වන විශව් සද්ධාන්ත්ය විසන් සනාථ කරුණු ලැබු 

ත්වත් එක් සත්යයක් නම් කාලදේ ආපස්සට ගමන් කළදහොත් 

එකිදනකින් ඈත්ට දිව යන සයලු ග්රහ දලෝක  හා අභයවකාශ 

වස්තු එක් ලක්ෂයකට ඒකරාශී වන  වයි. මහා පිපිරුම් 

සද්ධාන්ත්ය ඉදිරිපත් කරන්දන් දමම එක් ලක්ෂය පිපිරීම 

තුළින් මුළු මහත් විශ්වයම නිර්මාණය වු  වයි. මහා පිපිරුම් 

නයායට පෙනම් වු වැෙගත් සාධක දෙක නම් මුළු මහත් 

විශව්යම එක් ඒකකයක් වශදයන් පළමු ව තිබීම හා ඉන් පසු 

එය පිපිරී යෑදමන් ඇති වු ගතික  ලය (Dynamic Force) 

දහේතුදවන් පිපිරීදමන් බිහි වු ග්රහ දලෝක අෙත් අපදේ පියවි 

ඇසට දනොෙැනුණාට එකිදනකින් ඈත් දවමින් විශ්වය 

ප්රසාරණය දවමින් පවතින  වය. දමම කරුණු දෙක දසොයා 

ගනු ලැබුදව් 1929 වර්ෂයට පසුවය. එයට ශත් වර්ෂ ගණනකට 

දපර විෙයාත්මක පර්දේෂණ වාර්ත්ා කිසවක් ඉදිරිපත් 

දනොදකොට ත්මන් විසන් විශව්ය නිර්මාණය කළ  වත්  

නිර්මාණය කළ ආකාරය නුත්න විෙයාත්මක සද්ධාන්ත්යන්ට 

අල්ප මාත්රයක පරස්පරත්ාවකින් දත්ොරව සනාථ වන්දන් නම් 

එදසේ පවසන්නා විශ්වදේ නිර්මාත්ෘ  ව පිළිගැනුමට අපට 

අපහසුත්ාවක්  ඇති දව් යැයි දනොසත්න්දනමු. 

නුත්න විෙයාදව් අල්පයකුදු දනොෙැන සටි යුගයක එනම් වසර 

1400 කට දපර අරාබි කාන්ත්ාරදේ ජිවත් වු මුහම්මද් 

(එතුමන්ට අල්ලාහ්දේ ක්ෂාන්තිය සහ සමාොනය අත්දව්වා) 
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නම් වූ ලියන්නට හා කියවන්නට දනොෙැන සටි එදඩ්ර  

ජීවිත්යක් ගත් කළ පුද්ගලයාට විශව්දේ පාලක පරම අධිපති 

විසන් අවුරුදු 23 ක් තිසද්සේ පහළ කරනු ලැබුදව් යැයි පවසන 

පණිවිඩයන්දේ එකතුවක් වු අල් කුර්ආනය විශ්වදේ 

නිර්මාණය පිළි ඳ ව නුත්න විෙයාවට අල්ප මාත්රයක 

පරස්පරත්ාවකින් දත්ොරව විස්ත්ර ඉදිරිපත් කරන්දන් නම්  එය 

නියත් වශදයන්ම සුවිදශේෂි වු ප්රාතිහාර්යයක් විය යුතුමය. දම් 

පිළි ඳ ව එහි අඩිංගු වැකි ඔ දේ අවධානය සඳහා ඉදිරිපත් 

කරන්නට කැමැත්දත්මු. 

“විශව්ය අපි අපදේ (නිර්මාණාත්මක)  ලදයන් පිහිදටව්දවමු. 

එය පුළුල් කරමින් සටින්දන් අපමය ”  (අල් කුර්ආන් 51 : 47) 

දමය පුළුල් වන විශව් (Expanding Universe) සද්ධාන්ත්ය සනාථ 

කරවන අල්කුර්ආන් වැකියයි. පහත් අල් කුර්ආන් වැකිය 

දකදරහි ෙ අපදේ අවධානය දයොමු කරමු. 

“විශ්වදේ (අන් ග්රහ දලෝක) හා දපොදළොව එක් ඒකකයක් 

වශදයන් (නිර්මාණය දකොට) තිබි අප පුපුරුවා හැර (විශව්ය 

නිර්මාණය කළ)  ව විශව්ාස දනොකරන්නන් දනොෙන්දනහි ෙ? 

ජීව ඇති සයලු දෙය අප ජ රලදයන් නිර්මාණය කදළමු. එදසේ 

නම් ඔවුන් විශ්වාස දනොකරන්දන් ෙ? (අල් කුර්ආන් 21 : 30) 

දමම වැකිදයන් ඉදිරිපත්  කරන විෙයාත්මක සත්යය අවුරුදු 

1400 කට දපර අරාබි කාන්ත්ාරදේ  ජීවත් වු අදයකුට 

කිසදසේත්ම ඔහුදේ ස්වයිං ෙැනුම පෙනම් කර දගන  ඉදිරිපත් 

කළ හැකි අෙහස් දනොදව්. එම වැකිදේම ජීවදේ පෙනම ගැන 

සඳහන් කරුණු ගැන ෙ විමසා  ලමු. නුත්න විෙයාව අපට 

උගන්වන්දන් දප්රෝදටෝේලාසම්ය දහවත් ජීවදේ දභෞතික 

පෙනදම් සිංයුත්තිදයන්  80% කට වඩා වැඩිදයන් ඇත්දත් 

ජ රලය  වයි. ජ රල හිඟදයන් දුක් විඳින කර්කශ කාන්ත්ාරදේ 
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ජීවත් වු අදයකු ජීවදේ දභෞතික පෙනම දලස ඇති ජ රලය 

පිළි ඳ ව සඳහන් කිරීම කිසදසේත්ම  ලාදපොදරොත්තු විය 

හැක්කක් දනොදව්. එදසේ සඳහන් වන්දන් නම් එය සැ ැවින්ම 

සයල්ල ෙන්නා වු ත්ැනකින් ලැබුණු පණිවිඩයක්  ව 

පිළිගන්නට අපට සදුදවනවා දනොදව් ෙ? අපි නැවත්ත් විශව් 

නිර්මාණදේ විෙයාත්මක පෙනම දවත්ට අවධානය දයොමු 

කරමු. 1948 දි දජ රෝර්ජ් ගැදමොව් නම් ත්ාරකා විෙයාඥයයා මහා 

පිපිරුම් නයාය විෙයාත්මක සද්ධාන්ත්යක් වන්නට නම් 

අනිවාර්දයන්ම තිබිය යුතු සාධකයන්  පිළි ඳ ව අෙහස ් 

ඉදිරිපත් කදළේය. එනම් මහා පිපුරුම ක්ෂණික ව සදු වුවාක් 

නම් එහි ප්රතිඵලයක් වශදයන් නිශච්ිත් ප්රමාණයක විකිරණයක් 

විශව්දේ දශේෂ ව තිබිය යුතු  අත්ර එය මුළු විශ්වය පුරාම  

ඒකාකාරි අයුරින් පැතිර තිබිය යුතු  වත් ය. 

1965 දි විෙයා පර්දේෂකයින් දෙදෙදනකු වු අර්දනෝ 

දපන්සයාස් හා දරො ට් විල්සන් විසන් එදත්ක් කිසදවකු 

විසන් ෙැන දනොසටි විකිරණයක් ඇති  ව දසොයා ගන්නා ලදී. 

දමයට ඔවුන් විසන් Cosmic Background Radiation (විශ්විය 

පසුත්ල  විකිරණය)  යනුදවන්  නම් කරන ලදී. දමම 

විකිරණය සඳහා නිශච්ිත් ප්රභවයක් (එයට මුල් වු ස්ථානයක්) 

දනොතිබු අත්ර එය අභයාවකාශය පුරාවට ඒකාකාරි ව විහිදී 

ඇති  වෙ ඔවුන් විසන් දසොයා ගන්නා ලදී. දපන්සයාස් හා 

විල්සන් ට දමම දසොයා ගැනීම සෙහා දනොද ල් ත්යාගයෙ  

පිරිනමන ලදී. 1989 දි ඇමරිකානු අභයාවකාශ පර්දේෂණ 

ආයත්නය වු නාසා (NASA) ආයත්නය මකන් COBE (Cosmic 

Background Explorer) නමින් දමම විකිරණය පිරික්සීම සඳහා 

චන්ද්රිකාවක් අභයාවකාශ ගත් කරන ලදී. දමම විශව්ිය පසුත්ල 

විකිරණය හඳුනා ගැනීමට දමම චන්ද්රිකාදව් තිබු ඉත්ා සයුම් හා 

සිංදව්දි උපකරණයන්ට අවශය වුදේ විනාඩි අටක පමණ 
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කාලයක් පමණි. ඉන් පසුව COBE 2 යනුදවන් ෙ දම් සඳහා 

චන්ද්රකාවක් යවන ලෙ අත්ර එය විසන්ෙ දමම විකිරණය 

සනාථ කරන ලදී. දමම විෙයාත්මක පසුබිම ඉදිරිපත් කදළේ 

ෙැනට විෙයාත්මක සද්ධාන්ත්යක් දලස සනාථ වි ඇති මහා 

පිපිරුම් නයාදේ සත්යභාවය ඔ ට පැහැදිලි කිරිම සඳහාය. අප 

ඔ ට ආරාධනා කරන්දන් විචාර බුද්ධිය උපදයෝක කර දගන 

විශව්දේ නිර්මාත්ෘ හඳුනා ගැනිම සෙහා ඉහත් සෙහන් කරුණු 

දවත් නැවත් නැවත්ත් ඔ දේ අවධානය දයොමු කරන දලසය. 

අප ආරම්භ දේ සෙහන් කළ පරිදි දමයට දපර කිසදවකු 

දනොෙැන සටි හා දමයට දපර කිසදවකු දනොදුටු යන්ත්රයක 

ක්රියාකාරිත්වය හා එහි වුහය ෙන්දන් නියත් වශදයන් ම එහි 

නිෂ්පාෙකයා දහෝ නිර්මාත්ෘ  ව පිළිගත් පෙනම මත් පිහිටා 

විශව් නිර්මාණදේ විසත්්ර  ඉත්ාමත්ම නිරවෙයත්ාවකින් හා 

විෙයාත්මක පෙනමකින්  යුක්ත් ව දමයට අවුරුදු 1400 කට 

දපර යදමක් පවසන්දන් නම් ඔහු නිසැකවම එහි නිර්මාත්ෘ 

 වට පිළිගැනිමට අපට කිසදු අපහසුවක් දහෝ  ාධාවක් තිබිය 

දනොහැක. 

විශව්දේ නිර්මාණය පිළි ඳ ව ඇති විෙයාත්මක සද්ධාන්ත්යන් 

විශව්දේ නිර්මාත්ෘ හා පාලක පරමාධිපති විසන් පහළ කරන 

ලෙ පණිවිඩදේ (අල් කුර්ආනදේ) අඩිංගු කරුණු සමග ඇති 

අෙහාගත් දනොහැකි එකඟත්ාව සැ ැවින්ම ප්රාතිහාර්යයක්  ව 

අපට පිළිගන්නට සදු වන අත්ර එය එම පහළ කරන ලෙ 

පණිවිඩදේ සත්යත්ාව හා එහි දිවයමය මූලය සහතික 

කරන්නකි. අපි ත්වත් දකෝණයකින් විශව්දේ නිර්මාණය 

පිළි ඳ ව අෙහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැත්දත්මු. 

පිපුරුමක්  සදු වු ත්ැන අපට ෙක්නට හැකි වන්දන් 

වයාකුලත්වයකි. එහි සැලැස්මක් සහිත් ස්වභාවයක් 

උත්පාෙනය විමට කිසදසේත්ම ඉඩක් දනොමැත්. නමුත් 
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මිහිත්ලය හා විශ්වය දෙස විෙයාත්මක විමසුමක 

දයදෙන්දනකුට පැහැදිලි වන එක් භයානක අෙහාගත් 

දනොහැකි සත්යක් ඇත්. එනම් මුළු මහත් විශව්යම අප විසන් 

දමයට දපර විග්රහ කළ පරිදි ඉත්ා සයුම් දලස සැකසුණු 

සැලැස්මක් අනුව දගොඩනැගී ඇති  වය. මහා පිපිරුම් 

සද්ධාන්ත්ය හුදෙක් අහම්ද න් සදු වු පිපුරුමක් දනොවන  ව 

දමයින් පැහැදිලි දනොවන්දන් ෙ? පිපුරුදමන් පසු ඉත්ා සයුම් 

හා නිශ්චිත් සැලැස්මක් ෙකින්ට තිදේ නම් පිපුරුම පිටුපස 

නිසැකවම සර්වඥයානී සැලසුම් කරුදවකු සටිය යුතු  ව අපට 

පිළිගන්නට සදුදවනවා දනොදව් ෙ? එම සර්වඥයානී 

සැලසුම්කරු අන්කිසදවකු දනොව විශ්වදේ නිර්මාත්ෘ හා 

පාලක පරමාධිපති  ව අපට පැහැදිලි දනොවන්දන් ෙ? දම් 

පිලි ෙව අල් කුර්ආනය ෙක්වන අෙහස් පහතින් ඉදිරිපත් කර 

ඇත්දත්මු.  

“එ ැවින් අහස් හත් ත්ට්ටුදවන් ත්ට්ටුවට නිර්මාණය කර 

ඇත්දත්ය. (ජ රනයිනි) කරුණාභරිත් දෙවිඳුන්දේ 

නිර්මාණයන්හි  ඔ  කිසදු අඩුපාඩුවක්  දනොෙකින්දනහිය. 

නැවත්ත් (එය අවධානය කර)   ලනු. (එහි) යම්කිස වැද්ද්ෙක්  

ඔ  ෙකින්දනහි ෙ? (නැවත්) නැවත්ත් දෙවරක්  ලනු (දමදසේ 

ඔ  දමය දකොත්රම් වත්ාවක් නැවත් නැවත්ත්  ැලුව ෙ කිසදු 

අඩුපාඩුවක් දනොෙකින්දනහිය) ඔ දේ  ැල්ම ම දු ල ව  

වයාකුල වී (ඔ  දවත්) ආපසු හැදරන්දන්ය.” (අල් කුර්ආන් 67 

:3 - 4) 

ඉහත් අල්කුර්ආන් වැකි වලින් දහළිෙරව් වන අලුත් දත්ොරතුරු 

දෙසට ෙ අපදේ අවධානය දයොමු කරන්නට අවශය ව ඇත්. 

අහස ්යන වාකයය උපදයෝක කර ගන්නා සන්ෙර්භය (Context) 

අනුව අල් කුර්ආනදේ අර්ථ කිහිපයක් ඇත්. පෘථිවිය මතුපිට 

ඇති වායුදගෝලය එක් අර්ථයක් වන අත්ර ත්වත් ත්ැන් හි 
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විශව්ය යන  අර්ථය ඇති ව ෙ දමම වචනය උපදයෝක දකොට 

දගන ඇත්. ඉහත් අල් කුර්ආන් වැකිදේ  වායුදගෝලය යන 

අර්ථය ඇතිව දයොො ඇති  ව ඉත්ා පැහැදිලි ව දපදන්. මුළු 

මහත් විශව්යම  නිරුවත් ඇසන් ෙැකිය දනොහැකි  ව අප 

සැදවොම ෙන්නා සත්යයකි. නුත්න භාවිත්දේ දි අහස යනුදවන් 

අප අෙහස් කරන්දන් පෘථිවිය වටා ඇති වායුදගෝලයට  ව 

අලුතින් විස්ත්ර කළ යුතු කරුණක් දනොදව්. නුත්න 

විෙයාඥයයින් විසන් වායු දගෝලය ස්ත්ර (ත්ට්ටු) හත්කින් යුක්ත් 

 ව විස්ත්ර දකොට ඇත්. දම් පිළි ඳ ව විසත්්ර General 

Science By Carolyn Sheats  Robert Gardner, And Samuel 

F. Howe (published in U.S.A-1985-Pages 319-322) නම් 

ග්රන්ථදේ පැහැදිලි ව ඉදිරිපත් දකොට ඇත්. 

දමයත් ඉත්ා නුත්න විෙයාත්මක දසොයා ගැනීමක් වන අත්ර  

එම කරුණ ෙ  ඉත්ා නිරවෙයත්ාවකින් යුක්ත්ව අල් කුර්ආනය 

ඉදිරිපත් කරන අලිංකාරය ඔ  දනොෙකින්දනහි ෙ? දමයිනුත් 

සනාථ වන්දන්  කුමක් ෙ කියා ඔ ට සත්ා  ලන්නට අපහසු 

ත්ාවක් තිදේ ෙ? දමම ස්ත්රයන් හි ඇති වායු පිඩනය හා වායු 

සිංයුතිය එකිදනකට දවනස් වන්දන්ය. 

1. පෘථිවිය සමග ඇති සත්්රයට දට්රොදපෝසත්්රය (Tropo sphere) 

දලස නම් දකොට ඇත්. 

2. එයට ඉහළින් ඇති සත්්රයට සට්්රාදටොසත්්රය (Strato sphere) 

3. එයත් සමග ඇති ස්ත්රයට ඕදසොන් ස්ත්රය.(Ozone sphere) 

4. එයට ඉහළින් ඇති සත්්රයට දමදසෝ සත්්රය (Meso Sphere) 

5. එයට ඉහළින් ඇති ස්ත්රයට ත්ර්දමෝ සත්්රය (Thermo 

Sphere) 
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6. එයට ඉහළින් ඇති සත්්රයට අයදනෝ සත්්රය (Iono Sphere) 

7. එයටත් ඉහළින් ඇති ස්ත්රය එක්දසෝ ස්ත්රය දලස 

විෙඥයයින් විසන් හඳුන්වා දී තිදේ. (Exo sphere) 

විසවන සයවදසේ විෙයාත්මක දියුණු ව සමග දසොයා ගත් දමම 

විෙයාත්මක  සත්යයන් අවුරුදු 1400 කට දපර අති 

නිරවෙයත්ාවකින් යුක්ත් ව අල් කුර්ආන් මකන් මිනිසාදේ 

ෙැනුම දවත් දයොමු දකොට තිබීම සැ ැවින්ම ආශච්ර්යජ රනකය. 

ඉහත් ෙැක් වු අල් කුර්ආන් වාකයයන්දගන් අප සාකච්ඡා 

කරන්නට අෙහස් කදළේ ස්ත්ර හත්ට වඩා වැෙගත් කරුණකි. 

එනම් විශව්දේ  බිහිවිම මහා  පිපුරුදම් ප්රතිඵලය  ව නුත්න 

විෙයාව හා අල් කුර්ආනය එකඟත්ාවට පැමිණිය ෙ  එය සැලසුම් 

සහගත් අඩුපාඩු වලින් දත්ොර වු සැකසුමකින් සමන්විත් වු 

පිපිරිමක්  ව අවුරුදු 1400 කට දපර මනුෂය වර්ගයාදේ 

අවධානයට දයොමු දකොට ඇත්දත් අල් කුර්ආනය පමණි. ඉහත් 

අල් කුර්ආන් වැකි අභිදයෝගාත්මක ව මනුෂය වර්ගයාට ෙන්වා 

සටින්දන් දමය  ඉදේ දහේතුවකින් දත්ොරව සදු වු පිපිරීමක් 

දනොවන   වත් එය සර්වඥයානී සැලසුම්කරුදේ ක්රියාවක් 

 වත්ය. මුළු විශව්යම ඉත්ා සයුම් සැලසුමක් මත් ක්රියාත්මක 

වන  ව විෙයාඥයයින් අවද ෝධ කර ගත්දත් ඉත්ාමත් මෑත් 

කාලදේදීය. දමය අවුරුදු 1400කට දපර දී කිසදසේත්ම කිසදු 

මිනිදසකු ෙැන සටි දහෝ කිසදවකුට ත්ම උත්සාහදයන් ෙැන 

ගත් හැකි සත්යයක් දනොදව්. අල් කුර්ආනය පහළ කළ  ලයම 

විශව්දේ නිර්මාත්ෘ  ව පිළිගන්නට දමය ත්වත් බිඳිය දනොහැකි 

ප්ර ල සාක්ෂියක් දනොවන්දන් ෙැයි  මනුෂයයාට පමණක් උරුම 

වු විචාර බුද්ධිය දමදහයවා විමසා  ලන දලස අපි ඉත්ා 

කාරුණික ව ඉල්ලා සටින්දනමු. විචාර බුද්ධිය පෙනම් කර 

දගන අප දමදත්ක් සාකච්ඡා කදළේ මිනිසාදේ වාසභුමිය වු 
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මිහිත්ලය ෙ අඩිංගු විශ්වදේ නිර්මාණය පිළි ඳ ව ඇති 

විෙයාත්මක සද්ධාන්ත්යන් සහ අල් කුර්ආනය මකන් විශව්දේ 

නිර්මාත්ෘ විසන් ෙැනට අවුරුදු 1400 කට දපර දහළිෙරව් කර 

ඇති අප සැම මවිත්යට පත් කරවන ප්රාතිහාර්ය ජ රනක සත්යය  

දත්ොරතුරු පිළි ඳවය. 

මිහිත්ලදේ හැඩය  

විශව් නිර්මාණය පිළි ඳ දීර්ඝ වශදයන් ඉහතින් සාකච්ඡා 

කදළමු. නමුත් අප පය ගසා ජීවත් වන මිහිත්ලය පිළි ඳ ව 

නිවැරදි විෙයාත්මක මත්යක් ෙහම් මුලාරයන්හි අන්ත්ර්ගත් 

දනොවන්දන් නම් අපට ඉත්ා  රපත්ළ ත්ත්ත්වයකට මුහුණ 

පෑමට සදුවීම වැළැක්විය හැක්කක් දනොදව්. මිහිත්ලය වා 

දපොදලොව  ජ රල දපොදලොව හා ගල් දපොදලොව යානාදිදයන් 

සිංයුක්ත් ව ඇති  ව හා  ඒවාදේ නිශ්චිත් දිග පළල පිළි ඳ 

සඳහනක් ඉස්ලාමය ඉදිරිපත් දනොකරයි.  එදහයින් ඉස්ලාමීය 

මුලාර  මිහිත්ලදේ හැඩය පිළි ඳ ව ඉදිරිපත් කරන කරුණු 

ගැන විමසා  ලමු.  

අල් කුර්ආනය පහළ කරන ලෙ හත් වන සයවදසේ මිනිසාදේ 

විශව්ාසය වුදේ දපොදළොව අද්ෙර පිහිටි කුලුනු  දෙකක්  ඳු වූ 

කඳු දෙකක් මත් පෘථිවිය පිහිටා ඇති  වය. දම් අනුව 

දපොදළොව සමත්ලා එකක්  ව ඔවුන්දේ විශව්ාසය විය. එම 

යුගදේ මිනිසාදේ අවිෙයාත්මක පිළිගැනීම් ප්රතික්දෂේප දකොට 

නිවැරදි මත්යන් සථ්ාපිත් කරන්නට අල් කුර්ආනදේ පණිවිඩය 

කටයුතු දකොට ඇත්.  

“ඔහු ඔ  ෙකින කුලුනු කිසවක් දනොමැති ව අහස් නිර්මාණය 

කදළේය.  දපොදළොව ඔ  හා දනොසැදලනු පිණිස ඔහු තිරසාර 

දහල් සථ්ාපිත් කදළේය”. (අල්කුර්ආන් 31:10) 
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මිහිත්ලදේ හැඩය කුමන ආකාරදේ එකක් ෙ යන්න 

විෙයාඥයයින් නිශ්චිත් ව සනාථ කර ගන්දන් ඉතිහාසදේ ශත් 

වර්ෂ පහකට අඩු කාලයක් ඇතුළත්ය. අල් කුර්ආනය 

හැදරන්නට කිසදු ආගමික දහෝ ආගමික දනොවන ග්රන්ථයක් 

දහෝ ෙහමක් ඉදිරිපත් කළ අදයකු ඉත්ාමත් විෙයානුකුල 

ආකාරයට මිහිත්ලදේ හැඩය විග්රහ දකොට දනොමැත්. අල් 

කුර්ආනය විවිධ වැකි මකන් නිශච්ිත් වශදයන් ම පෘථිවිය 

පැත්ලි එකක් දනොවන  ව  පැහැදිලි වන ආකාරයට කරුණු 

ඉදිරිපත් දකොට ඉන් පසුව එක් වැකියකින්  එහි නිශ්චිත් හැඩය 

විග්රහ දකොට ඇත්. දලොව අවසන් වීදමන් පසු දෙවිඳුන් විසන් 

පවත්වනු ල න විනිශච්ය දිනදේ  දී පෘථිවිය කුමක්  වට  

පත්වන්දන් ෙ යන්න පහත් වැකිදයන් පැහැදිලි දකොට ඇත්.  

“දපොදළොව සමත්ලා ත්ත්ත්වයට පත් කළ කල්හි“  (අල් 

කුර්ආනය 84 : 3)  

දපොදළොව ෙැනට සමත්ලා ත්ත්ත්වදේ තිදේ නම් විනිශච්ය 

දිනදේ දී නැවත් එම ත්ත්ත්වයට පත් කිරිදම් අවශයත්ාවක් 

පැන දනොනක. දමම වැකිදයන් ඉත්ා පැහැදිලි ව ෙක්වා 

ඇත්දත් ෙැනට පෘථිවිය පැත්ලි එකක් දනොවන  වය. 

“ඔහු (අල්ලාහ්) අහස් ෙ දපොදළොව ෙ සත්ය ප්රමාණදයන් 

නිර්මාණය කදළේය. ඔහු ෙවාල ද්දයහි ඇතුළු කරන්දන්ය. ද්ය 

ෙවාදලහි ඇතුළු කරන්දන්ය”. (අල් කුර්ආන් 39 :5) 

ෙවාල ද්දයහිෙ ද්ය ෙවාදලහිෙ ඇතුළු කරන්දන්ය යන්න 

පියවදරන් පියවර දසමින් සදු වන ක්රියාවලියකි. පැත්ලි 

සමත්ලා දපොදළොවක එය එදසේ සදුවිය දනොහැක. දමයිනුත් 

අපට පැහැදිලි කර දී ඇත්දත් දපොදළොව සමත්ලා එකක් 

දනොවන  වය. දම් සයල්ලටම වඩා වැෙගත් ඉත්ා නිශ්චිත් හා 
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විෙයානුකුල දලස  දපොදළොදව් හැඩය පැහැදිලි කරන වැකිය 

දෙස අපදේ අවධානය දයොමු  කරමු. 

“ඉන්පසු ඔහු (අල්ලාහ්) භුමිය වයාේත් කදළේය”. (අල් කුර්ආන් 
79 : 30) 

වයාේත් කදළේය යන වචනය සෙහා උපදයෝක දකොට ඇති 

ආරාබි වචනය වන්දන් “ෙහාහා” ය. මහාචාර්ය දමොහමඩ් 

දමොහර් අලි ත්ම ‘The Quran and the Orientalist’ යන ග්රන්ථදේ 

විග්රහයක් කරමින් ‘ෙහාහා’ යන අරාබි වචනයට වයාේත් 

කදළේය  දිග හැරිදේය  පැතිදරව්දව්ය  යනාදි අර්ථ ඇති අත්ර 

එහි වඩාත්ම නිවැරදි අර්ථය වන්දන් ‘බිත්ත්රයක හැඩය’ 

යන්නය. දමම වචනදේ නාම පෙය වු ‘ෙහියාහ්’ යන්දනහි 

අර්ථය බිත්ත්රය දව්. දමහි වඩාත් සුවිදශේෂිත්ාව නම් ‘ෙහියාහ’් 

යන්න දයොෙන්දන් ‘පැස් රාදේ බිත්ත්රයට’ වීමය. පෘථිවිය 

කිකිළි බිත්ත්රයක හැඩයකින් දනොමැත්. විෙයානුකුල 

භුදගෝලිය හැඩය වන්දන් නිරක්ෂය ප්රදද්ශදයන් මෙක් දනරා 

දගොස් උත්ත්ර හා ෙක්ෂිණ ධ්රැවයන්හි පැත්ලි ස්වභාවයක් 

තිබිමය. පැස ්රාදේ බිත්ත්රදේ නිශ්චිත් ස්වභාවය දම් 

ආකාරදේ එකකි. දමයින් පැහැදිලි වන්දන් නුත්න විෙයාව 

මිහිත්ලදේ හැඩය නිවැරදි ව දසොයා ගන්නට ශත් වර්ෂ   

ගණකට දපරම එහි නිර්මාත්ෘ විසන් ඉත්ා නිවැරදි ආකාරදයන් 

අපට අල් කුර්ආනය මකන් ෙන්වා තිබිම දනොදව් ෙ? එදසේ නම් 

අල් කුර්ආනදේ අඩිංගු අදනකුත් සත්යයන් අපි දකදසේ නම් 

ප්රතික්දෂේප කරන්දනමු ෙ?   

මිහිත්ලය පිළි ඳ විෙයාත්මක දත්ොරතුරු  

අප ඉහතින් සඳහන් කළ පරිදි දමයට දපර කිසදවකු දනොෙැන 

සටි හා දමයට දපර කිසදවකු දනොදුටු යන්ත්රයක 

ක්රියාකාරිත්වය හා එහි වුහය ෙන්දන් නියත් වශදයන් ම එහි 
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නිෂ්පාෙකයා දහෝ නිර්මාත්ෘ  ව පිළිගත් පෙනම මත් පිහිටා 

විශව් නිර්මාණදේ විසත්්ර  ඉත්ාමත්ම නිරවෙයත්ාවකින් හා 

විෙයාත්මක පෙනමකින්  යුක්ත් ව දමයට අවුරුදු 1400 කට 

දපර යදමක් පවසන්දන් නම් ඔහු නිසැකවම එහි නිර්මාත්ෘ 

 වට පිළිගැනිමට අපට කිසදු අපහසුවක් දහෝ  ාධාවක් තිබිය 

දනොහැක යන මත්ය ඉදිරිපත් කදළමු. එදලසම විශව්ය පිළි ඳ 

ව පමණක් දනොව අප පය ගසා ජීවත් වන මිහිත්ලය ගැන ෙ 

ද ොදහෝ ආගමික මුලාර එම මුලාර බිහි වූ යුගදේ ප්රචලිත් ව 

පැවති අවිෙයාත්මක දත්ොරතුරු සත්යයන් දලස සලකා 

අන්ත්ර්ගත් දකොට තිබීදමන් එම මුලාරයන්දේ වලිංගුභාවයට 

ඉමහත් හාණියක් සදු දකොට ඇත්. දම් පිළි ඳ ද ොදහෝ 

දත්ොරතුරු අප දවත් ඇත්ත් ආගමික සිංදව්දීත්ාවන් 

සැලකිල්ලට දගන ඒවා දමහි ඇතුළත් දනොකරන්නට තීරණය 

කදළමු. 

අල් කුර්ආනය දම් පිළි ඳ ව ඉදිරිපත් කරන දත්ොරතුරු වලින් 

බිඳක් ඔ දේ බුද්ධිමය විචාරයට ඉදිරිපත් කරන්නට අෙහස ්

කදළේ සත්යය හා අසත්යය හඳුනා ගැනීම පහසු කිරීදම් අවිංක 

දච්ත්නාදවනි.   

“සත්යය නුඹදේ පරමාධිපතිදගන් ය. සැ ැවින් ම නුඹ (ඒ 

පිළි ඳ ව) සැක කරන්නන් අතුරින් අදයකු දනොවවූ”. (අල් 

කුර්ආන්  2 : 147) 

“අල් කුර්ආනය ඔවුන් (විශව්ාස දනොකරන්නන්) පරිශීලනය 

දනොකරනුදේ මන්ෙ? එය අල්ලාහ්දගන් දනොවී දවන 

දකදනකුදගන් වූදේ නම් එහි නුඹලා ද ොදහෝ පරසප්රයන් 

(හා වැරදි) ෙකිනු ඇත්”. (අල් කුර්ආන්  4 : 82) 

අල් කුර්ආනය යනු දෙවිඳුන් විසන් මනුෂයය වර්ගයාට නිවැරදි 

මඟ දපන්වීම උදෙසා පහළ කරන ලෙ අවසන් දිවයමය 
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මාර්දගොපදද්ශයයි. මිනිසා මිහිත්ලය මත් ත්ම ජීවිත්ය ආරම්භ 

කළ පළමු දිනදේ සට වරින් වර මිනිසුන්දගන් දත්ෝරා ගනු 

ලැබූ දරේෂ්ඨ මිනිදසකුට දෙවිඳුන් විසන් නිවැරදි 

මාර්දගෝපදද්ශයන් පහළ දකොට මිනිස් වර්ගයා ව යහ මගට 

ආරාධනා කිරීම ඉතිහාසය තුළින් අප ෙක්නා සත්යයකි. අල් 

කුර්ආනය පහළ කරනු ලැබුදව් ෙැනට වර්ෂ 1450 කට පමණ 

දපර මක්කාහ් නගරදේ ජීවත් වූ කිසදු සම්මත් අධයාපනයක් 

දනොලැබූ අනාථ ෙරුදවකු දලස දමදලොව එළිය දුටු මුහම්මද් 

තුමාණන්දේ හත්ළිස් වන විදේ සට එතුමාණන් දමදලොවින් 

සමු ගත් හැට තුන් විය ෙක්වා වූ අවුරුදු විස තුනක කාල 

පරාසයක් තුළය.  

“(නබිවරය) දමය (අල් කුර්ආනය) ට දපර නුඹ කිසදු 

පුසත්්කයක් කියවා දනොමැත්. ත්වෙ නුඹ නුඹදේ ෙකුණතින් එය 

ලියා (පුරුද්ෙක්) ඇති අදයකුදු දනොවන්දන්ය. එදසේ වුදේ නම් 

දමම අසත්යවන්ත්යින් (දමය) ඔ  විසන් මනකකල්පිත් 

කරගත්දත් යැයි මිස අල්ලාහ් විසන් පහළ කදළේ නැත්ැයි සැක 

සත්න්නට  ඉඩ තිබිණි”. (අල් කුර්ආන් 29 : 48) 

අවසන් දිවයමය මාර්දගෝපදද්ශනය මනුෂයය වර්ගයාට ල ා 

දීම පිණිස මුහම්මද් තුමාණන් ව (අල්ලාහද්ේ සාමය හා 

ආශීර්වාෙය එතුමා දකදරහි ඇති දව්වා) දෙවිඳුන් විසන් දත්ෝරා 

ගැනීම දහේතුදවන් එතුමාණන් අවසන් ධර්ම දුත්යාණන්  වට 

පත් විය. “නබි” හා “රසුල්” යන අරාබි වචනයන්දගන් 

අවධාරණය කරනු ල න්දන් ෙ “ධර්ම දූත්යාණන්” යන 

අර්ථයයි. දමය අල් කුර්ආනය පිළි ඳ ඉත්ාමත්ම සිංක්ෂිේත් 

හැඳින්වීමකි.     

මහ දපොදළොව හා කඳු  
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දලොව ද ොදහෝ විශ්ව විෙයාල වල භූ විෙයාව හොරණ සසුන් 

භාවිත් කරන දපළදපොත්ක් වන ‘පෘථිවිය’ (The Earth) 

ග්රන්ථදේ එක් කර්ත්ෘවරදයකු  වු මහාචාර්ය ෙෑන්ක් දප්රස ්

(Frank Press) හිටපු ඇමරිකානු ජ රනාධිපති ජිමී කාටර්දේ විෙයා 

උපදද්ශකයා ව සටි අත්ර ඇමරිකානු ජ රාතික විෙයා ඇකඩමිදේ 

(National Science Academy of U.S.A.) සභාපති දලස අවුරුදු 12 

ක් කටයුතු කළ අදයකි. දමම ‘පෘථිවීය’ නම් ග්රන්ථදේ 435 

වන පිටුදව්  සඳහන් වන්දන්  විශාල කඳු වැටි  වලට දපොදළොව 

අභයන්ත්රයට  දිව යන මුල් ඇති  වය. දමම මුල් ඉත්ා ත්දින් 

දපොදළොව හා  ද්ධ වී ඇති අත්ර එය කුඤ්ඤයක් (peg) දලස 

කටයුතු කරමින් දපොදළොදවහි ස්ථායිභාවයට උපකාරි වන 

 වයි. ටර් ක් (Tarbuck) හා ලුට්දජ රන්ස් (Lutgens) විසන් 

ලියන ලෙ ‘භූ විෙයාව’ (Earth Science) නැමැති ග්රන්ථදේෙ 157 

පිටුදවහි දමවැනිම අෙහසක් මහා කඳු සම් න්ධ ව සෙහන් 

දකොට ඇත්. පෘථිවි ත්ැටි (Plate Tectonics) භු විෙයාඥයයින් විසන් 

පෘථිවිය සම් න්ධ ව දසොයා ගත් ඉත්ා නුත්නම දසොයා 

ගැනීමයි. දමම ත්ැටි සථ්ායි ත්ත්ත්වදේ ත් ා ගැනිමටත් කඳු 

උපකාරි වන  ව විෙයාඥයයින්දේ මත්ය දව්. 

“ඔ  හා දපොදළොව කම්පා දනොවන පරිදි විශාල කඳු ෙ 

පිහිදටව්දව්ය” (අල් කුර්ආනය 16 :15) 

“අප දපොදළොව ඇතිරිල්ලක් දලස ෙ කඳු කුඤ්ඤයක් දලස ෙ 

(දනොකදළම් ෙ?) (අල්කුර්ආන් 78 : 6 -7)  

විශව්දේ දකොටසක් වූ අප පය ගසා ජීවත් වන පෘථිවිදේ 

සැකසුම පිළි ඳ ව ඇති ඉත්ාම නූත්න විෙයාත්මක දසොයා 

ගැනීම් වර්ෂ 1450 ක් පමණ පැරණි අල් කුර්ආනදේ අිංු  

මාත්රයක පරස්පරත්ාවකින් දත්ොරව සඳහන් වී තිදේ නම් අල් 

කුර්ආනදේ කර්ත්ෘවරයා හා විශව්දේ නිර්මාත්ෘවරයා එක් 
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අදයකු  ව පිළිගැනීමට කා හට නම් අපහසුත්ාවක් තිබිය හැකි 

ෙ?  

නැවත්ත් සඳහන් කළ යුතුව ඇත්දත් දමත්රම් සූක්ෂම අයුරින් 

මහත් පරිරමයක් හා නවීනත්ම විෙයාත්මක ක්රම උපදයෝගී කර 

ගනිමින් දසොයා ගනු ල න නවය දසොයාගැනීම් ශත් වර්ෂ 

ගණනාවකට දපර පාරිු ද්ධ අල් කුර්ආනය ඝට්ටනයකින් 

දත්ොරව සුමට සරල දලස පවසා සටීම තුළින් විශව්දේ 

නිර්මාත්ෘ හා සත්යය එකම දෙවිඳුන් අල්ලාහ්  වත් සර්වඥයානී 

අල්ලාහ් විසන් මිනිස ්වර්ගයාට නිවැරදි දිවි දපදවත් දපන්වා 

දීම ත්කා දත්ෝරා පත් කර ගනු ලැබූ මුහම්මද් තුමාණන් 

අල්ලාහ්දේ අවසන් ධර්ම දුත්යාණන්  වත් දලෝ වැස සැමට 

සුරමය නිවැරදි සුමග පවසා සටින හා දපන්වා දෙන පාරිු ද්ධ 

අල් කුර්ආනය අල්ලාහ ්විසන් පහළ කරන ලද්ෙක්  වත් එය 

මිනිදසකුදේ නිර්මාණයක් දනොවන  වත් සක්සුෙක් දසේ 

දමොනවට පැහැදිලි දවයි.  

මහා සාගරදේ අන්ධකාරය  

සාගරය පිළි ඳ ව කුර්ආනය පවසන කරුණු දකදරහි ෙ අපදේ 

අවධානය දයොමු කරමු. මුහුදු පත්දල් මීටර් 200 ක් පමණ 

ගැඹුරට කය විට අන්ධකාරය ආරම්භ වි මීටර් 1000 ක් කය විට 

එහි සම්පුර්ණදයන්ම අඳුර පවතින ත්ත්ත්වයක් ෙැකිය හැක. 

දම්  ව Elder සහ  Pernetta විසන් ලියන ලෙ ‘The Oceans’ නම් 

ග්රන්ථදේ 27 වන පිටුදව් සඳහන් දව්. මිනිසාට කිමිදුම් 

උපකරණයන් හි ආධාරය දනොමැති ව මීටර් 40 කට වඩා 

කිමිදිය දනොහැකිය. විෙයාඥයයින් ඉත්ා මෑත්කදි සේමැරින් හා 

අධිත්ාක්ෂණ උපකරණයන්හි ආධාරදයන් ගැඹුරු සාගරදේ 

දමම අන්ධකාරය දසොයා ගත් අත්ර එයට අමත්ර ව ගැඹුරු 

සයුදර් අභයන්ත්ර ජ රල රළ ඇති  ව ෙ දසොයා ගන්නා ලදි. 
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දම්වා සයල්ල නුත්න විෙයාත්මක දසොයා ගැනිම්ය. දම් 

සම් න්ධ ව අල් කුර්ආනය පවසන කරුණු දකදරහි අපදේ 

අවධානය දයොමු කරමු. 

“(ප්රතික්දෂේප කරන්නන්දේ ත්ත්ත්වය) ගැඹුරු මුහුදද් 

අන්ධකාරය  ඳුය. එය රදළන් වැස ඇත්. ඒ මත් රළකි. ඒ මත් 

වලාකුළුය. එකක්  මත් එකක් වන දසේ අන්ධකාරයය. යදමක් 

ඔහුදේ හසත්්ය දික් කරන්දන් ෙ ඔහු එය දනොෙකින්දන්ය. 

අල්ලාහ් යදමකුට ආදලෝකය දනොදෙන්දන් ෙ ඔහුට 

ආදලෝකයක්  දනොමැත්”. (අල්කුර්ආන් 20 : 40) 

අල් කුර්ආනය මිනිසාදේ පියවි ඇසන් නිරීක්ෂණය දකොට 

නිගමනය කර ගැනීමට දනොහැකි ආකාරදේ ඉත්ා සුවිදශේීර 

දත්ොරතුරු පෘථිවිය අභයන්ත්රය හා සාගර පත්ල පිළි ඳ ඉත්ාම 

නිවැරදි හා නුත්න විෙයාත්මක දත්ොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්දන් 

නම් කරුණාකර ඔ ට එළඹිය හැකි නිගමනය කුමක් ෙ යන්න 

කරුණාකර සත්ා  ලන්න.  

දමම වැකිදේ විෙයාත්මක ප්රාතිහාර්යයට වඩා වැෙගත් වන්දන් 

මිනිස් ජීවිත්දේ ආදලෝකය අත්පත් කර ගැනීම පිණිස අප 

විසන් කළ යුතුව ඇති කාර්යයන් පිළි ඳ සත්ා  ැලීම දනොදව් 

ෙ?  

‘සත්යය’ 

අල් කුර්ආනයට පසුව විශව්දේ අධිපති මහා කාරුණික 

දෙවිඳුන්දගන් මනුෂය වර්ගයාට මඟ දපන්විම සෙහා ත්වත් 

ෙහමක් දහෝ පණිවිඩයක් පහළ දනොවන  ව අල් කුර්ආන් වැකි 

මකන්  දෙවිඳුන් ම සහතික වී ඇත්. එදසේ නම් අල් කුර්ආනය 

මිහිත්ලදේ හා විශව්දේ අවසානය ෙක්වා මනුෂය වර්ගයාට මඟ 

දපන්වන ග්රන්ථයක් විය යුතු අත්ර එය දමදසේ විමට නම් 
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අනිවාර්යදයන්ම කරුණු දෙකක් සත්යය විය යුතුය. 

පළමුවැන්න නම් එහි අඩිංගු උපදෙස් මඟ දපන්වීම් හා ඉන් 

දපන්වනු ල න ජීවන රටාව කාලයාදේ ඇවෑදමන්  

යල්පැනකය එකක්  වට පත් දනොවිය යුතුය. දෙවැනි සාධකය 

නම් දමම පණිවිඩය පහළ කළ භාෂාව සො ජීවමාන භාෂාවක් 

ව පැවතිය යුතුය. 

අප ද දහත්ක් මිල දී ගන්නා විට එය කුමන දරෝගය සඳහා 

උචිත් ෙ පාවිච්චි කළ යුතු ක්රමය  එහි මුලික ඖෂධ සුත්රය කුමක් 

ෙ  එහි අයහපත් ඵල කුමක් ෙ යනාදී විසත්්ර  අඩිංගු පරිකාවක් 

එම ඖෂධදේ නිෂ්පාෙකයා විසන් සපයන  ව අපි ෙනිමු. එය 

අපට එම ඖෂධය පිළි ඳ ව මඟ දපන්වීමක් ල ා දෙයි. 

භා්ඩඩයක් මිල දී ගන්නා විට  එය ප්රදයෝජ රනයට ගත් යුතු 

ආකාරය  ඒ සම් න්ධ ව දනොකළ යුතු ෙෑ ආදී විස්ත්ර අඩිංගු 

අත්දපොත්ක් දහෝ ‘කැටදලොගයක්’ සපයනු ලැදේ. එහි අඩිංගු 

විස්ත්ර අපට එම භා්ඩඩය නිස ආකාරදයන් ප්රදයෝජ රනයට 

ගැනීමට මඟ දපන්වයි. එදහත් මිනිසා ත්මා කවුෙ  පැමිණිදේ 

කුමක් සඳහා ෙ යනාදී ප්රශ්නයන්ට පැහැදිලි පිළිතුරු දනොෙැන 

දමදලොව පහළ වු මිනිසාට පිළිතුරු සපයන අත්දපොත්ක් දහෝ 

මඟ දපන්විමක් ඔහු සමග පැමිණිදේ නැත්. දම් දහේතුදවන් 

ජීවිත්දේ අත්යවශය යථාර්ථය දනොෙන්නා මිනිසා ත්මා ගැන  

මිහිත්ලය හා අහස ගැන විවිධ මත් ඇති කර ගනියි. ත්මා ගැන 

 ලන කළ මවිත් කරවන බුද්ධියක් හා ශාරීරික ශක්තියක් ඔහු 

ෙකී. එදහත් ත්ම උපත් ගැන කිසදු තීරණයකට ඔහු සම් න්ධ 

වුදේ නැත්.  ාහිර දලොව දෙස  ල න මිනිසා විස්ත්ර කළ 

දනොහැකි ත්රම් විශාල විශව්ය සහ අසීමිත් සම්පත් එහි ෙකී. 

දම්වා දමොනවාෙ? දමම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු කිසවක් ඔහු 

දනොෙනී. ඔහුට ෙෑස් තිද න නමුත් සයලු ෙැදයහි  ාහිර පැත්ත් 

පමණක් ඔහුට දපදන්. ඔහුට බුද්ධිය තිද න නමුත් මිනිසාදේ 



 

 

 
45 

බුද්ධිය ඔහු ගැන ෙන්දන් ඉත්ා අල්පයකි. එදමන්ම මනදසේ 

ස්වභාවය දහෝ එය ක්රියා කරන්දන් දකදසේ ෙැ’යි මිනිසා 

දනොෙනී. දමවන් දනොසෑදහන ඉන්ද්රීය  ශක්තිය ඇති මිනිසා 

ත්මා ගැන නිවැරදි නිගමනයකට   සන්නට දහෝ විශ්වය ගැන 

අවද ෝධ කර ගන්නට ත්ම සව්යිං බුද්ධිය පමණක් පෙනම් 

කරමින් තීන්දු තීරණ ගත්ත් ෙ එය සාර්ථක දනොදව්. මන්ෙ 

මිනිසාට ත්ාර්කික දලස සත්ාමත්ා නිවැරදි තීරණයන්ට එළඹීම 

සඳහා කිසයම් දිවයමය අනුග්රහයක් තිබිය යුතුමය.  

දමයට දපර සාගරදේ ගැඹුර පිළි ඳ සඳහන් අල් කුර්ආන් 

වැකිදේ ෙ සඳහන් වන්දන් දමම අෙහසමය. ෙෑස් තිබූ පමණින් 

ම අපට ෙැකීදම් අවස්ථාව උො දනොදව්. ෙැකීමට නම් 

ආදලෝකයත් තිබිය යුතුය. එම අල් කුර්ආන් වැකිදේ සඳහන් 

වන්දන් දිවයමය ආදලෝකය පිළි ඳව ය.  

මිනිසා මුහුණ දෙන දමම ප්රදහේලිකා සයල්ල අල්ලාහ්දේ 

ග්රන්ථය විෙයාත්මක පෙනමකින් යථාර්ථයට එකඟ විය හැකි 

අයුරින් විචාර බුද්ධියට අනුකුලව හා ත්ර්කයට දගෝචර වන 

අයුරින් පහො දෙයි. ජීවිත්දේ සයලු යථාර්ථයන් ගැන පැහැදිලි 

ෙැනුම සැපයිය හැකි එකම ග්රන්ථය අල් කුර්ආනය පමණක්  ව 

සැකදයන් දත්ොරව පැවසය හැක. අල් කුර්ආනදේ මඟ 

දපන්වීමකින් දත්ොරව මිනිසාදේ මුලික යථාර්ථය හා විශ්වය 

දත්රුම් ගන්නට උත්සාහ කළ අය අලියාදේ සරුදර් විවිධ 

අවයවයන් ස්පර්ශ කරමින් අලියාදේ ස්වභාවය ගැන විග්රහ 

කරන්නට උත්සාහ කළ අන්ධ පිරිස හා සමානය. විශව්ය හා 

එහි අඩිංගු සයලු ෙෑ නිර්මාණය දකොට පාලනය කරන්නා වු 

පරම අධිපතිදේ මඟ දපන්වීදමන් දත්ොරව කටයුතු කරන 

චින්ත්කයින්දේ  හා ෙර්ශනවාදින්දේ සව්භාවය ෙ දමවැනි දව්. 

‘සත්යය’ ස්ව උත්සාහදයන් දසොයන්නට ත්ම  මුළු ජීවිත් 

කාලයම කැප කළ අය කිහිපදෙදනක්  සටි අත්ර  ත්ම වෑයම 
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අසාර්ථක වු  ව ෙැක ඇත්ැමුන් ත්ම ජිවිත්ය පවා අවසන් 

කරගන්නා ත්ත්ත්වයකට පත් වුහ. ත්වත් පිරිසක් සත්යය 

දසොයන්නට දනොහැකි ව  අනුමානය හා කල්පිත්යන්  මත් 

පමණක් පෙනම් වු චින්ත්න මිරණයක් දලොවට ඉදිරිපත් කළහ. 

එක් පිරිසක් වැරදි අනුමානයන් මත් පෙනම් වී දලොවට ත්ම 

නිගමනයන් ඉදිරිපත් කළ අත්ර ත්වත් පිරිසක් ත්ම 

අසරණභාවය ෙරා ගත් දනොහැකි ව දමම ගුේත් දලෝකය හැර 

ෙමා කයහ. දමම දෙපිරිසට යථාර්ථය දසොයා ගත් දනොහැකි 

වුදේ ජිවිත්දේ සයලු රහදසහි උල්පදත් හිමිකරුදේ මඟ 

දපන්වීම හා සහය දනොමැති ව එහි අප්රකාිත්  දකොටස 

ෙැනගන්නට උත්සාහ කිරිම නිසාය. මිනිසාට සතීමට හා 

අවද ෝධ කර ගැනීමට හැකියාව තිද න  ව සැ ෑ වුවත් ෙෑස ්

තිබු නිසාම ෙැකීදම් හැකියාව දනොමැති  ව අප අවද ෝධ කර 

ගත් යුතු දවයි. ෙැකීදම් හැකියාව ලැද න්දන් අන්ධකාරය 

දුරලන  ාහිර අදලෝකය ලැබුනදහොත් පමණක් වන ත්ත්ත්වය 

හා සමාන ත්ත්ත්වයකි. ආදලෝකය ඇති විට ෙැකීදම් හැකියාව 

ඇසට ලැදේ. විශව්දේ නිර්මාත්ෘදේ  මග දපන්වීදමන් දත්ොරව 

මිනිසාට ත්ම බුද්ධිය පමණක් උපදයෝක කර දගන ජිවිත්දේ 

යථාර්ථය අවද ෝධ කර ගැනීමට දනොහැකි අත්ර එය දපනීම 

ඇති ෙෑසට ආදලෝකය දනොමැති ව අන්ධකාරදේ සට දගන 

සයල්ල ෙැක ගැනිමට ෙරන්නා වු ප්රයන්ත්යක් හා සමානය.  

එදහයින් මිනිසාට මිහිත්ලය මත් වූ ත්ම දකටි ජිවිත්ය සාර්ථක 

ව හා අර්ථවත් දලසන් වත්මන් හා අනාගත් යන කුමන 

යුගයක වුවත් සකස් කර ගන්නට අල් කුර්ආනදේ මඟ 

දපන්වීම යල්පැන කය එකක්  වට පත්දනොවී සොජීවමාන සහ 

සො අර්ථවත් එකක්  වට අනිවාර්යදයන් ම සකස් වි ඇත්. 

ෙැනට අවුරුදු 1400ට දපර පහළ වු දමම ඉගැන්වීම් හා 

මඟදපන්වීම් වලින් එකකුදු නුත්නයට නුසුදුසු දහෝ  ඔබින්දන් 
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නැති එකක්  වට පත් වි ඇත් ෙැ’යි අපි ඔද න් ඉත්ා කාරුණික 

ව විමසන්නට කැමැත්දත්මු. එහි අඩිංගු ඇත්ැම් කරුණු ඔ දේ 

පාරම්පරික සම්මත්යන්ට පටහැණි  ව එහි පෘෂ්ඨය පමණක් 

ෙකින්දනකුට හැදඟන්නට ඉඩ තිදේ. ඉස්ලාමය එක් 

ප්රදද්ශයකට දහෝ නිශච්ිත් ජ රන දකොට්ඨාසයකට පමණක් සමා 

වු එකක් දනොදව්. එය විශ්ව ෙහමකි. එහි නිතිරීති හා මඟ 

දපන්වීම් මිහිත්ලය මත් සයලු ජ රනයාට එකඟ විය හැකි හා 

සුදුසු එකක් දලසන් සකස් වි තිබිය යුතුය. එදහයින් ඔ දේ 

සීමිත් දකෝණදයන් නිරික්ෂණය කරන විට එහි ඔ දේ සම්මත් 

චින්ත්නයට පටහැණි කරුණු තිද න  ව හැදඟන්නට ඉඩ 

තිදේ. නමුත් ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් හි හරය නිවැරදි ව 

විෙයානුකුල ව හා ගැඹුරින්  විමසා  ලන්දනකුට එහි සයලු 

ඉගැන්වීම් හි නිශ්චිත් සො වලිංගුභාවය දමන්ම හරවත් භාවය 

අවද ෝධ කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත්. 

විශව්ය පිළි ඳවත් විදශේෂදයන්ම හිරු සඳු පෘථිවිය ආදිය ගැන 

අල් කුර්ආනදේ සඳහන් මිනිසා මවිත්දයනුත් මවිත්යට පත් 

කරවන විෙයාත්මක දත්ොරතුරු රාියක් ත්වත් ඉදිරිපත් කළ 

හැක. දමම ලිපිය එමකන් දීර්ඝ දනොදකොට ඉහතින් ඉදිරිපත් 

දකොට ඇති සාධක අවිංක දලසම සත්යය ගදව්ෂණයක 

දයදෙන්දනකුට පරම සත්යය කුමක් ෙ යන්න වටහා ගැනීමට 

දහොඳටම ප්රමාණවත් යැයි සත්න්දනමු.  

අල් කුර්ආනදේ භාෂාව  

අල් කුර්ආනය සො වලිංගු පණිවිඩයක් වීමට අත්යවශය දෙවන 

කරුණ වන්දන් එය පහළ කරනු ලැබු භාෂාව සො ජීවමාන 

එකක් විය යුතුය යන්නය. එය පහළ කරනු ලැබු භාෂාව 

ක්රමදයන් ජ රනවහරින් ඉවත් දවමින් දහෝ ඉවත් වුවක් දලස 

දහෝ ඇති නම් එම පණිවිඩය ජ රනයාට සො ප්රදයෝජ රනවත් 
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දලසන් අවද ෝධ කර දගන එමකන් ත්ම ජිවිත්ය සකස ්කර 

ගැනිමට හැකි එකක්  වට පත් දනොවනු ඇත්. අල් කුර්ආනය 

පහළ කරනු ලැබූ භාෂාව පමණක් විචාරාත්මක විමසුමක 

දයදෙන්දනකුට එහි ඇති ප්රාතිහාර්යජ රනක සව්භාවය අවද ෝධ 

කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත්. අල් කුර්ආනය හැර පැරණි ෙහම් 

බිහි වු භාෂා සයල්ලම පාදහේ මිනිස ්භාවිත්දයන් ඉවත් විදමන් 

අනතුරුව ඓතිහාසක දල්ඛ්නාගාරයන්ට පමණක් නුත්නදේදී 

සමා වි ඇත්. හී ෲ  ඇරමයික්  ලතින්  දකොයිනි ග්රීක්  

( යි ලදේ  නව කවිසුදම් මුල් පිටපත් ලියා ඇති භාෂාව) 

දමන්ම මගධ  පාලි හා සිංස්කෘත් භාෂාවන් ෙැනට මිනිස ්

භාවිත්දයන් ඉවත් වි මිය කය භාෂාවන්දේ ගණයට වැටී ඇත්. 

දම් සම් න්ධ ව නිවැරදි අවද ෝධයක් ල ා ගැනීම සෙහා එක් 

උොහරණයක් පමණක් සලකා  ැලීම ප්රමාණවත් යැයි 

සත්න්දනමු. දජ්සු තුමා (එතුමා දකදරහි අල්ලාහ්දේ සාමය 

අත් දව්වා) කථා කළ භාෂාව ඇරමයික් වුවත්  යි ලදේ නව 

කවිසුදම් මුල් පිටපත් තිද න්දන් එම භාෂාදවන් දනොව ග්රීක 

 සන්ය. එනම් අෙ තිද න කිතුනු මුලාරයන්  ග්රීක  සන්  කළ 

සටහන් පමණක් වන අත්ර එම ග්රීක  ස ෙ නුත්න ග්රීක   සට 

හාත් පසන්ම දවනස ් වු එකක් ෙ දවයි. දමම භාෂාව 

හැඳින්වුදේ දකොයිනි ග්රීක භාෂාව වශදයනි. දමම භාෂාව 

මිනිස් භාවිත්දයන් ඉවත් වු එකක් ව තිබු දහයින්   යි ලදේ 

නව කවිසුදමහි වචන 550 කට පමණ එනම් සම්පුර්ණ 

ග්රන්ථදේ 12% පමණ අර්ථය කිස දවක් ෙැන දනොසටිදේය. 

ඇදඩෝල්ෆ් දඩයිස්මන් නම් ජ රර්මන් ජ රාතික විදශේෂඥයදයක් 

ඊජිේතුදව් පැරණි දසල්ලිපි කිහිපයක් දසොයා ගත්දත්ය. 

 යි ලදේ මුලාරයන් ලියා ඇති  ස උසස් සාහිත්යමය ග්රීක 

භාෂාව දනොව කථා වයවහාරයට භාවිත් කරන එකක් පමණක් 

යැ’යි එම දසල්ලිපි වලින් දහළිෙරව් වුණි. සැ ැවින්ම දමම 
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 ස පළමු වන සයවදසේ පලස්තීනදේ  භාවිත් කරන ලෙ  ව ෙ  

දසොයා ගන්නා ලදී. දත්රුම් දනොෙන්නා වචන රාියකට අර්ථ 

දයොෙන්නට දඩයිසම්න්ට හැකි වු නමුත් අර්ථය දනොෙන්නා  

වචන 50 ක් පමණ එහි ත්වමත් ඉතිරි ව ඇත්. දමම විස්ත්ර 

උපුටා ගනු ලැබුදව් ‘The Gospels and the Jesus of history’ by 

Xavier Leon Dufour’ යන ග්රන්ථදයනි. 

 යි ලදේ නව කවිසුදම් වචන 50 ක පමණ අර්ථය එහි ග්රික 

මුලාරයන්දගන් අවද ෝධ කර ගැනිමට අෙටත් දනොහැකි ව 

තිදේ නම්  යි ලදේ පරිපුර්ණ පණිවිඩය ජ රනයාට ල ා 

ගැනිමට හැකි වී තිදේ ෙ යන්න ගැන ඔ ටම නිගමනය කර 

ගැනීමට හැකි වනු ඇත්ැයි සත්න්දනමු. ත්ම මුලාරයන් ලියු 

භාෂාව මිය කය භාෂාවක්  වට පත් වුවායින් පසුව විවිධ 

අනුමාන කිරීම් හා අර්ථ නිරුපණයන් පෙනම් කර දගන නුත්න 

භාෂාවන්ට පරිවර්ථනය කරන ලද්ෙක්  වට  යි ලය තිදේ 

නම් එය දකදරහි පරිපුර්ණ විශ්වාසයකින් යුක්ත් ව කටයුතු  

කිරීමට දකදසේ නම් හැකිවන්දන් ෙ යන්න අප විසන් සත්ා 

 ැලිය යුතු දනොවන්දන් ෙ?  

මැෙ දපරදිග ප්රදද්ශදේ ජ රනයා භාවිත් කරන භාෂා 

හදුන්වන්දන්  දසමටික් භාෂාවන්  යනුදවනි. දමම භාෂාවන් 

පිළි ෙ ව දිර්ඝ පර්දේෂණයක  දයදුණු අර්නස්ට් දරනාන් 

(1823-1894) නම් ප්රිංශ විද්වත්ා  ත්ම දසොයා ගැනීම් පිළි ෙ ව පළ 

කළ ග්රන්ථදේ අරාබි භාෂාව පිළි ඳ ව දමදසේ පවසයි. “අරාබි 

භාෂාව මානව ඉතිහාසදේ සදු වු ඉත්ාමත් විස්මයජ රනක 

සද්ධියකි. දපෞරාණික යුගදේ එත්රම් ප්රසද්ධියක් දනොතිබු 

දමම භාෂාව ඉත්ා දකටි කලක්  තුළ අිංග  සම්පුර්ණ භාෂාවක් 

 වට පත් වුණි. ඉන් අනතුරුව ෙැදනන ආකාරදේ දවනස්වීම් 

කිසවක් එයට සදු දනොවු අත්ර එම භාෂාවට ආරම්භක හා පසු 

අවධිය යැයි දවන් කර ෙැක්විය හැකි සව්භාවයක් දනොමැත්. 
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ආරම්භක අවධිදේ තිබු අයුරින් ම නුත්නදේදිත් එම භාෂාව 

ෙැදනන ආකාරදේ දවනස් විමකට භාජ රනය දනොවී ම  පවතී”. 

ඉහත් මත්ය අරාබි භාෂාවට පමණක් ම සුවිදශේෂි වු 

ත්ත්ත්වයකි. අරාබි භාෂාදවන් පහළ වු අල් කුර්ආනය අවසන් 

දද්ව පණිවිඩය වන අත්ර දලොව අවසන් වන දිනය ෙක්වා එය 

ජ රනයාට කියවා දත්රුම් ගැනිමට හැකි ආකාරයට සෑම 

අයුරකින්ම සකස් වී තිබිය යුතුය. එය ඕනෑම යුගයක කියවා 

දත්රුම් ගැනිදම් ක්රියාවලි දේ  ප්රධානත්ම සාධකය වන්දන් 

භාෂාවයි. එහි භාෂාව ඉත්ා දව්ගදයන් දවනස් දවමින් 

පවතින්නට දහෝ ක්රමදයන් මිනිස් භාවිත්දයන් ඉවත් වි මිය 

කය භාෂාවක්  වට පත් දවමින් තිද න්නක් නම් අල් 

කුර්ආනදේ මුලික හා ප්රධානත්ම පරමාර්ථය පරාජ රයට පත් 

දවයි. එය දවනස ්වීමට භාජ රනය විදම්  සව්භාවදයන් සුරක්ෂිත් 

කිරිදම් දද්ව මුද්රාව එම භාෂාවට ලැබි ඇති  ව ඉහත් 

විස්ත්රදයන් ෙැක්දවන ප්රධාන සාධකයයි. භාෂා පිළි ෙ 

විද්වතුන්දේ මත්ය වන්දන්  දලොව කිසදු භාෂාවක් එදලසම 

අවුරුදු 500 කට වඩා දනොපවතින  වය. විලියම් දශේක්ෂිපියර් 

(1564 - 1616) ශශශශශශශ ශශශශශශශශ ශශශශශශශශශශශශශ. 

නමුත් ඔහුදේ මුල් කෘතින් කියවා අවද ෝධ කර ගැනිමට එම 

යුගදේ ඉිංග්රීස නුත්නදේ භාවිත් වන ඉිංග්රිස වලට අර්ථ සපයන 

ශේෙදකෝෂකින්  දත්ොරව කළ හැක්කක් දනොදව්. ඉිංග්රීස 

කාවයකරණදේ පියා දලස හැදින්දවන වික්ටර් දචෝසර් (Victor 

Chaucer 1342 - 1400) සම් න්ධදයන් පවසන්නට ඇත්දත් ෙ 
එම අෙහසමය. අරාබි දලෝකදේ විවිධ සමාජ රයිය  හා  

දද්ශපාලන කැලඹිම් හා දවනස් කම් සදු වු නමුත් අල් 

කුර්ආනය පහළ කරන ලෙ කාලදේ  තිබු අයුරින් ම අරාබි 

භාෂාව අෙටත් පවති. මුහම්මද් තුමාට (එතුමාට අල්ලාහ්දේ 

ආිර්වාෙය හා සාමය අත්දව්වා)  අල් කුර්ආනය පහළ වුදේ 
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අසාමානය උල්පත්කින්  ව දමය අනිවාර්දයන් ම ත්හවුරු 

කරයි. ගත් වු වසර 1400 ක ඉතිහාසය දෙස  ලන ඕනෑම 

අදයකුට අල් කුර්ආනදේ ආශ්චර්යමත් සව්භාවය හඳුනා ගත් 

හැකි දව්. අරාබි භාෂාදව් උත්ත්රීත්ර වූ සාහිත්යයට හිමිකම් 

කීමට හා එහි අති අලිංකාර භාෂා හැසරවිමක් දමම අද්විතිය 

හා අසමසම ග්රන්ථයට හිමි වි ඇත්. දමදලස අල් කුර්ආනදේ 

භාෂාව සො ජිවමාන එකක් වි තිබිම ම එහි අසාමානයකම හා 

ප්රතිහාර්ය ස්වභාවය විෙහා ෙක්වන්නකි. 

ඉහත් දත්ොරතුරු පිළි ඳ ව පූර්ව නිගමනයන්, පාරම්පරික 

විශව්ාසයන්, විචාරදයන් දත්ොරවූ පක්ෂපාතිත්වය ආදිදයන් මිදී 

විවෘත් මනසකින් යුක්ත්ව බුද්ධිමය විචාරයක දයදෙන දලස 

නැවත් වරක් ඉත්ා කාරුණික ඉල්ලා සටින්නට කැමැත්දත්මු.  

මීළඟ ලිපිදයන් නමුත් මිනිසාදේ සම්භවය පිළි ඳවත් 

බුද්ධිමය දත්ොරතුරු කිහිපයක් ඔ දේ විචාරය සඳහා ඉදිරිපත් 

කරන්නට අදේක්ෂා කරන්දනමු. 

ත්ව පැමිද්ඩ  

1. මිනිසාදේ සම්භවය 

දද්ව නිර්මාණයට අනුව පළමු මිනිසා සහ ස්රිය  නිර්මාණය 

කළ ආකාරය එක් වරක් පමණක් සදු වු සද්ධියකි. ඉන් පසුව 

මිනිසාදේ නිර්මාණය සදු වුදේ හා සදුදවමින් පවතින්දන් 

ස්රියකදේ හා පුරුෂදයකුදේ ලිිංකක සම් න්ධත්ාව පෙනම් 

කර දගනය. වර්ත්මානදයහි අපට ෙක්නට ඇත්දත් දමදලසන් 

නිර්මාණය දවමින් පවතින්නා වු මිනිස ් පරපුරයි. විෙයාවට 

දගෝචර වන්දන් වත්මදනහි සදුදවමින් පවතින්නා වු දමම 

මිනිස් නිර්මාණයයි. දමම මිනිස් නිර්මාණය පිළි ඳ ව ඇති 

නුත්න විෙයාත්මක  සද්ධාන්ත්යන් දකොදත්ක් දුරට විශ්වදේ 
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පාලක පරම අධිපති විසන් පහළ කරන ලෙ දත්ොරතුරු හා 

සැසදඳේ ෙ  යන්න දසොයා  ැලීදමන් අපට පළමු මිනිසාදේ හා 

ස්රියදේ නිර්මාණය පිළි ඳ ව ඇති කරුණු පිළිගැනීමට දහෝ 

ප්රතික්දෂේප කිරිමට හැකි පෙනමක් දගොඩ නගා ගන්නට හැකි 

දව් යැයි සත්න්දනමු.  

දමම දත්ොරතුරු විමසීම නුත්න කලල විෙයාත්මක කරුණු ගැන 

අවධානය දයොමු කරමින් ආරම්භ කරන්නට අදේක්ෂා 

කරන්දනමු. දමහි කලල විෙයාවට අොළ වැෙගත් දත්ොරතුරු 

අල් කුර්ආනදේ වැකි සමග සැසඳීමක් කරමින් කරුණු 

ඉදිරිපත් කරන්නට අපහසු වි ඇත්දත් දමම ලිපිදේ ප්රමාණය 

සමා කරන්නට සදු වි ඇති දහයිනි. එදහයින් දලොව පිළිගත් 

ප්රධාන දපදළේ කලල විෙයාඥයයින් අල් කුර්ආනදේ ඉගැන්වීම් 

තුල ගැේවී ඇති කලල විෙයාත්මක දත්ොරතුරු සසඳා ෙැක්වූ මත් 

පළමු ව ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැත්දත්මු. ෙැනට දලොව ප්රධාන 

දපදළේ වවෙය විෙයාලයන්හි නාරිදව්ෙය පශ්චාත් උපාධිය 

හොරණ සසුන් කලල විෙයාව හැෙැරිම සඳහා උපදයෝක කර 

ගන්දන්  කැනඩාදව් දටොදරොන්දටෝ විශ්වි විෙයාලදේ 

මහාචාර්ය කීත් මුවර් (Keith Moore) විසන් ලියන ලෙ “The 

Developing Human” යන ග්රන්ථයයි. භාෂා අටකට 

පරිවර්ත්නය දකොට ඇති දමම ග්රන්ථය ඇමරිකානු විද්වත් 

ම්ඩඩලයක් විසන් එක් අදයකු විසන් ලියන ලෙ දරේෂ්ඨත්ම 

විෙයාත්මක ග්රන්ථය දලස දත්ෝරා දගන ඇත්. කැදන්ඩියානු 

වුහ විෙයාඥයයින්දේ සිංගමය මකන් දමම දෂේත්රදේ දෙනු 

ල න සම්මානනීය තිළිණය වු J.C.B. Grant සම්මානය 1984 දි 

එතුමාට ප්රොනය කරන ලදී. එතුමාදේ එක් ප්රකාශනයක් “This 

is the truth” යන ග්රන්ථදයන් දගන හැර ෙක්වන්නට 

කැමැත්දත්මු. එතුමාදේ දමම ප්රකාශනයන් අඩිංගු දද්ශනයට 

අන්ත්ර් ජ රාලදේ  youtube.com දවේ අඩවිය මකන් ඔ ට 
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සවන් දිමට ෙ හැකිය. එහි සිංක්ෂිේත් විස්ත්රයක්  පහතින් 

ෙක්වා ඇත්දත්මු. 

“අප විසන් කලල විෙයාව අනුව අල් කුර්ආනදේ හා 

නබිවරයාදේ වෙන් වල සඳහන් කරුණු ගැන මහාචාර්ය 

මුවර්දේ විශ්දල්ෂණාත්මක අෙහස් ඉදිරිපත් කරන දලස  

ඉල්ලා සටි විට දමම දත්ොරතුරු දසොයා  ැලූ එතුමා 

පුදුමදයනුත් පුදුමයට පත් විය. පසුකය ෙශක තුන ඇතුළත්  

විෙයාඥයයින් විසන් කලලය හා කලලදේ වර්ධන අවධින් 

සම් න්ධ ව දසොයා ගත්  කරුණු දමත්රම් සවිස්ත්රාත්මක ව  

හා පුර්ණ නිරවෙයත්ාවකින් යුක්ත් ව ශත් වර්ෂ 14 කට දපර  

මුහම්මද් තුමා විසන් දහළිෙරව් කර ඇත්දත් දකදසේ ෙ කියා 

සත්ා ඔහු අතිශයින් මවිත්යට පත් විය. 1981 දි දසෞදි අරාබිදේ 

ෙමාම් නගරදේ පවත්වන ලෙ හත් වන වවෙය සම්මන්ත්රණදේ 

දි මහාචාර්ය මුවර් දමදසේ පැවසය. “මනුෂය වර්ධනය 

සම් න්ධදයන් අල් කුර්ආනදේ අඩිංගු කරුණු පිළි ඳ ව 

පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට  අවසථ්ාවක් ලැබීම ගැන අතිශයින් 

සතුට ට පත් දවමි. දමම විස්ත්ර මුහම්මද් තුමාට ලැබී ඇත්දත් 

දෙවිඳුන්දගන්ම  ව මට ඉත්ාමත්ම දහොඳින් පැහැදිලිය. දමයට 

ප්රධාන දහේතුව දමම ෙැනුම මනුෂය වර්ගයා ත්ම පර්දේෂණ 

මකන් ෙැන ගන්දන් එතුමාට ශත් වර්ෂ කිහිපයකට පසුවයි. දම් 

අනුව මුහම්මද් තුමා නිසැකවම හා නියත් වශදයන්ම 

දෙවිඳුන්දේ දරේෂ්ඨ නිදයෝජිත්දයක්  ව ඉත්ා මනා දසේ ඔේපු 

වන්දන්ය”. 

මිනිසාදේ නිර්මාණය පිළි ඳ ව එනම් ඩිම් යක් හා 

ු ක්රාණුවක් සිංශ්දල්ෂණය වීදමන් හටගන්නා වු 

(යුක්ත්ානුදව්) කලලදේ වර්ධනය පිළි ඳ ව අල් කුර්ආනය 

අවුරුදු 1400 කට දපර විෙයාඥයයින් විසන් ෙශක කිහිපයකට 

පමණක් දපර දසොයා ගත්ත්ා වූ කරුණු ඉත්ා සවිසත්්රාත්මක ව 
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හා පුර්ණ නිරවෙයත්ාවයකින් යුක්ත් ව ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි 

නම් පළමු මිනිසාදේ හා ස්රියදේ නිර්මාණය පිළි ඳ ව අල් 

කුර්ආනදේ සඳහන් කර ඇති කරුණු සත්යය  ව අපට 

පිළිගන්නට සදු දවනවා දනොදව් ෙ? 

“මනුෂයයිනි  සැ ැවින්ම අපි ඔ  ව එක් පුරුෂදයක් හා එක් 

ස්රියකදගන් නිර්මාණය කදළමු. එකිදනකා හඳුනා ගැනිම 

පිණිස ඔ  ව ජ රාතින් හා දගෝරිකයින් වශදයන් කදළමු. 

(එ ැවින් ඔ දගන් දකදනකු ත්වත් දකදනකුට වඩා උසස ්

යැයි උඩඟු විමට කිසවක් නැත්. එදහත්) ඔ  දගන් කවුරුන් 

ඉත්ාමත් බිය  ැතියන් ව සටින්දන්ෙ ඔහු නියත් වශදයන්ම 

අල්ලාහ ් අබියදසහි ඉත්ාමත් දගෞරවනීය ත්ැනැත්දත්කි. 

ඇත්දත්න්ම අල්ලාහ් සර්වඥයානි හා සයල්ල ෙැනුවත්ව ෙ 

සටින්දන්ය”. (අල්කුර්ආනය 49 : 13) 

“අහස් ෙ (විශ්වයෙ) මිහිත්ලය ෙ නිර්මාණය කිරීම මනුෂයයන් 

නිර්මාණය කිරීමට වඩා මහත්ය. එදහත් මිනිසුන්දගන් වැඩි 

දෙදනක් (දමත්රම් දෙයක්වත්) දනොෙකිත්”. (අල්කුර්ආනය 40 

: 57) 

මිනිසාදේ ආරම්භය එක් පුද්ගලදයකුදගන් හා එක් 

ස්රියකදගන්  ව පිළිගැනුමට ඇති යථාර්ථවාදි සාධක 

දකදරහි ෙ අපදේ අවධානය දයොමු කරමු. අපදේ පුර්ව 

නිගමනයන් හා විශ්වාසයන් දමොදහොත්කට පදසක ත් ා පහත් 

සෙහන් කරුණු දකදරහි විචාරාත්මක ව දසොයා  ලමු. 

දලෝක ජ රනගහන වර්ධනය 

වර්ෂය ජ රනගහණය 
(බිලියන) 

මුලාරය 

2000 6.06 Wpp 98 

1998 5.90 Wpp 98 
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1990 5.27 Wpp 98 

1980 4.44 Wpp 98 

1970 3.70 Wpp 98 

1960 3.02 Wpp 98 

1950 2.52 Wpp 98 

1940 2.30 Wpp 63 

1930 2.07 Wpp 63 

1920 1.86 Wpp 63 

1910 1.75 Wpp 63 

1900 1.65 D and C 

1850 1.26 D and C 

1800 0.98 D and C 

1750 0.79 D and C 

1500 0.50 Durand 

1250 0.40 Durand 

1000 0.31 Durand 

සටහන් 

Wpp98-   United Nations –World Population-1998 

Revision 

Wpp63- United Nations-1966 World Population as 

Assessed In 1963  

D And C- United Nations – The Determinants and 

Consequences of Population Trends –Vol. 01 

Durand- J. D. Durand 1974- Historical Estimates of 

World Population – An Evaluation (University) of 

Pennsylvania Population Studies Center. 
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ඉහත් වගුව අනුව දලෝක ජ රනගහනය පිළි ඳ ව කාලදේ 

ආපස්සට ගමන් කිරීදම් දි එය ඉත්ා ක්රමානුකුල අන්ෙමින් 

අඩුදවමින් යන  ව පැහැදිලි ව නිරික්ෂණය කළ හැකි දවයි. 

2000 වර්ෂදේදි බිලියන 6.06 ක් වු දලෝක ජ රනගණය 1000 

වර්ෂදේ දි මිලියන 310 ෙක්වා වු අඩු මට්ටමක පැවැති  ව 

ඉහත් ෙත්ත් දපන්නුම් කරයි. දමදසේ අප කාලය ආපස්සට 

ගමන් කිරීදම් දි දලෝක ජ රනගහණය ක්රමානුකුල ව අඩුදවමින් 

දගොස් නත්ර වන්දන් දකොත්ැන ෙ යන ප්රශන්යට ඇති සදහේතුක 

හා ත්ර්කානුකුල පිළිතුරු කුමක් ෙ යන්න අවද ෝධ කර 

ගැනීමට කිසදවකුට අපහසුත්ාවක් ඇත්ැයි දනොසත්න්දනමු. 

නිසැකවම හා නිශච්ිත් වශදයන්ම අප අවසානදේ දී නත්ර 

වන්දන් එක් පුරුෂදයක් හා එක් ස්රියක් දවත්  ව ඉත්ාමත්ම 

පැහැදිලිය. අපට අල් කුර්ආනය පැහැදිලි කරන්දන් දමම 

සත්යය කරුණයි. එම එක් පුරුෂදයකුදගන් හා එක් 

ස්රියකදගන් බිලියන ගණනක් වු දලෝක ජ රනගහනය 

වර්ත්මාන ත්ත්ත්වයට වර්ධනය විමට  අලුතින් මිනිස ්ෙරුදවකු 

බිහිවීම පිළි ඳ ව ඩිම් යක් ු ක්රාණුවක් සිංශ්දල්ෂණය  වන 

ත්ැන් හි පටන් වර්ධනය වන ආකාරය නුත්න විෙයාඥයයින් ව 

මවිත්යට පත් කරමින්  සවිස්ත්රාත්මක ව හා පුර්ණ 

නිරවෙයත්ාවකින් යුක්ත් ව කරුණු ඉදිරිපත් කිරිමට අල් 

කුර්ආනයට හැකි වී තිද න්දන් එහි පණිවුඩය නියත් 

වශදයන්ම මිනිසාදේ නිර්මාත්ෘදගන් ලැබුණක්  ව අපට 

කිසම සැකයකින් දත්ොරව  ඔේපු කරමිනි. දමය ඉත්ාමත් 

ත්ර්කානුකුල යථාර්ථවාදි හා විෙයාත්මක සත්යයක්  ව අප 

සැමට අනිවාර්දයන්ම පිළිගැනීමට සදු වි තිද නවා දනොදව් 

ෙ? 

මිනිසා දමදසේ නිර්මාණය දනොවී ත්මන් කරන දහොඳ නරක 

අනුව එක් එක් උත්පත්ති ත්ලයන් හි එක් එක් ස්වරූපදයන්  
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උපත් ල න  වට ඇති මත්දේ යථාර්ථය ෙ විචාරශීලී ව විමසා 

 ලමු. දමම මත්යට අනුව ත්වත් ජිවිදයක් උපත් ලැබිය 

හැක්දක් එක් ජීවිදයක් මිය කය පසුවය. අප දමයට දපර 

සාකච්ඡා කළ කරුණු අනුව නුත්න විෙයාව අවිවාෙදයන්  

පිළිගන්නා සත්යයක් නම් විශ්වයට ආරම්භයක් ඇති  වය. 

විශව්ය දනොමැති ව ජීවයක් පැවතිය හැකි ත්ත්ත්වයක් 

දනොමැති  ව ඉත්ා පැහැදිලි කරුණකි. එක් ජීවිදයකුදේ 

මරණින් පසුව පමණක් ත්වත් ජීවිදයක් බිහි දව් යන මත්ය 

ඉහත් සිංකල්පදේ සාධකයක් වන දහයින් සයලු ජීව විශ්වය 

බිහිවීමත් සමග එක්වරම බිහි වී තිබිය යුතුය යන්න දමම 

සිංකල්පදයන් ගමය වන කරුණකි. දමය ත්ර්කයට විචාරයට 

බුද්ධියට දහෝ විෙයාවට එකඟ විය හැකි කරුණක් දනොදව්. 

දමහි දී අප සඳහන් කරන්දන් මිනිස් ජීව පිළි ඳ ව පමණක් 

දනොදව්. සයලු ජීව ට්රිලියන සිංඛ්යාවකින් මිහිත්ලය මත් 

පමණක් අපට ෙක්නට හැකිය. ත්මන් කරන දහොඳ නරක අනුව 

උපත් චක්රයක් ඇති  වත් උපත් චක්රදයන් ගැළදවන මත්යක් ෙ 

දමහි ඇති දහයින් ජීව සිංඛ්යාදව් අඩු වීමක් සදු විය හැකි අත්ර 

වැඩි වීමක් නම් කිසදසේත්ම සදු විය දනොහැක. චක්රයක් තුළ 

නැවත් නැවත් ඉපදීදම් දමම සිංකල්පය තුළ අප දුටු ත්වත්  

විමසුමට ලක් කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් ගැන සඳහන් 

කරන්නට කැමැත්දත්මු. එක් උපත්ක දී ත්මන් කළ ලිිංකක 

අපචාර දහේතුදවන් ඉදිරි උපදත් දී ස්රියක් ව ඉපදීම හා 

එදමන්ම ත්වත් පාප ක්රියාවකට විපාක දලස ඉදිරි 

උත්පත්තිදේ දී දියණියන් පමණක් ලැබීම යන කරුණු දෙක 

විමසා  ලමු.  

දමහිදී ෂණික ව අවද ෝධ වන කරුණක් නම් ස්රියක ව 

ඉපදීම ෙඬුවමක් දලස දමම සිංකල්පය තුළ  සනාථ දකොට 

ඇත් යන්නය. දමය ඉස්ලාමයට කිසදසේත්ම එකඟ විය හැකි 
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කරුණක් දනොදව්. අනිත් අතින් දමම කරුණු දෙක සත්යය 

නම් මිනිස් සමාජ රදේ සත්්රී උත්පත්ති අනුපාත්ය ඉත්ා භයානක 

දලස ඉහළ දගොස් තිබිය යුතුය. සත්යය ත්ත්ත්වය නම් සත්්රී 

පුරුෂ අනුපාත්දේ සුළු දවනස්කම් විටින් විට මිනිස් ඉතිහාසය 

තුළ ඇති වුව ෙ  දමම සමතුලිත්ත්ාව  බිඳී දගොස් මිනිස් සමාජ රය 

අර්බුෙයකට පත් වු ඉතිහාසයක් ගැන කිසදු ත්ැනක සඳහනක් 

දනොමැත්. දමයට අමත්රව ත්වත් අති ආන්දෙෝලනාත්මක හා 

මිනිස් චින්ත්නයට අභිදයෝගාත්මක ඉගැන්වීමක් ඔ දේ 

අවධානය පිණිස ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැත්දත්මු.  

එනම් සමහර විට ලිිංග පරිවර්ත්නදයන් ස්ත්රීහු පිරිමි  වට ෙ  

පිරිමි ස්ත්රීහු  වට ෙ පැමිදණතියි යන මත්ය විමසා  ැලිය යුතු 

ව ඇත්. ලිිංග පරිවර්ත්නය වන්දන් දපර උත්පත්තිදේ කුසල් 

අකුසල් පෙනම් කර දගනය.  ලවත් අකුශලදයන් පුරුෂ 

ලිිංගය අතුරුෙහන් වී ස්ත්රී ලිිංගය පහළ දව් යැයි පැවදසේ. 

වර්ත්මාන දලෝක ත්ත්ත්වය තුළ දමවැනි ෙෑ සදු දවමින් 

පවතින්දන් ෙ? ඉතිහාසදේ ඇඟිලිවලින් ගණන් කළ හැකි 

ප්රමාණදේ දමවන් සදුවීම් සඳහන් ව ඇත්. නමුත් එය පිළි ඳ 

විෙයාත්මක දහේතු ඉත්ා පැහැදිලි දලසම ෙක්වා ඇත්. දමම 

කරුණු කිසදවකුට  සැහැල්ලුදවන් දනොසලකා හැරිය හැකි 

ප්රශ්නයක් දනොදව් යැයි සත්න්දනමු.   

 එදසේ නම් දමම සිංකල්පය තුළ ඇති ඉහත් සාධක 

අවිෙයාත්මක දමන්ම සත්යදයන් දත්ොර වු එකක්  ව  ැහැර 

කරන්නට සදු දවනවා දනොදව් ෙ? කරුණාකර ඔ  ම සත්ා 

 ලන්න. සිංකල්පදේ සාධක බිඳ වැදට් නම් ත්වදුරටත් 

සිංකල්පය දකදසේ නම් පවතින්දන් ෙ? අනිත් අතින් නැවත් 

නැවත් ඉපදිදම් චක්රය තුළ උත්පත්ති සදු වන ආකාරයෙ  

පැහැදිළි දකොට ඇත්. එක් ක්රමයක් නම් වැඩුණු ශරීරයක් ඇතිව 

අනදේක්ෂිත් දලස (ඕපපාතික ව) මිහිත්ලය මත්ට බිහි වීමය. 
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දමය දෙමව්පිය සම් න්ධත්ාවකින් සදුවන්නක් දනොදව්. දමය 

ෙ අවිෙයාත්මක සිංකල්පයක්  ව විග්රහ කරන්නට අවශයත්ාවක් 

ඇත්ැයි දනොසත්න්දනමු.  

ත්වත් උත්පත්ති ක්රමයක් පිළි ඳ ව ෙ අපදේ අවධානය දයොමු 

කිරීම වැෙගත් යැයි සත්න්දනමු. දත්ත් ගතිය ආරය දකොට 

දගන කුණු මස්  අු චි  කුණුදරොඩු ආදී ත්ැන්වලින් ජීවයක් 

හටගන්නා  වට ඉගැන්වීමක් ඇත්. දමදසේ හටගන්නා පණු  

මදුරු ආදීහු ද ොදහෝ විට දමම ජීවී වර්ගයට අයත් දව්. ඈත් 

අතීත්දේ අන්වීක්ෂය දනොමැති යුගයක මැස මදුරුවන් ෙමන 

ඉත්ාම කුඩා බිත්ත්ර පිළි ඳ ෙැනුමක් දනොතිද න්නට ඇත්. 

අලුත් ජීවයක් පැමිණිය හැක්දක් ජීවයකින් පමණක්  ව  

යන්න නුත්න විෙයාත්මක සිංකල්පයකි. අජීවී කුණුදරොඩු වලින් 

කිසදසේත්ම නව ජීවයක් බිහිවිය දනොහැක. දම් පිළි ඳ ව එනම් 

අජීවී ද්රවයයන්දගන් ජීවයක් ඇතිවිය හැකි යැයි පරිණාමවාදී 

සිංකල්පය විශ්වාස කළ ඇදමරිකානු ජ රාතිකදයකු වූ සට්ැන්ලි 

මිලර් (Stanley Miller) 1953 දී පර්දේෂණයක්  කරමින් ඔේපු 

කරන්නට අසාර්ථක වයායාමයක දයදුදන්ය. දමය ‘මිලර් 

පර්දේෂණය’ (Miller Experiment) නැතිනම් ‘යුරි මිලර් 

පර්දේෂණය’ (Urey-Miller Experiment) යනුදවන් නම්කර තිබිණි. 

ආරම්භදේ පරිණාමවාදීන් අත්ර ඉත්ා ජ රනප්රිය පර්දේෂණයක් වූ 

දමය වැඩි කල් දනොදගොස් ජීව විෙයාඥයයින් විසන් දමම 

සිංකල්පය සහමුළින් ම ප්රතික්දෂේප කරන ලදී. එනිසා දමම 

මත්ය සම්පුර්ණදයන් ම අවිෙයාත්මක එකක් වන අත්ර ඇසට 

දනොදපදනන මැස මදුරු බිත්ත්ර දමයට දහේතුව  ව 

අන්වීක්ෂය දසොයාගත් පසු අප ෙැනුවත් වී ඇත්දත්මු. දම් 

පිළි ඳ ව අප සත්ා  ැලිය යුතු දනොදව් ෙ?  

එදලසම දමම සිංකල්පය තුළ ඉපදෙන ස්ථානයන් ෙ විග්රහ 

දකොට ඇත්. එක් ස්ථානයක් නම් අපායයි (නිරයයි). එය 
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දමත්රම් ගැඹුරකින් මහදපොදළොව තුළ ඇත්දත් යයි පවසන 

විට නැවත්ත් අවිෙයාත්මක මත්යක් මතු දවයි.  

දම් පිළි ඳ පහතින් උපුටා ෙක්වා ඇති දත්ොරතුරු දවත් ෙ 

ඔ දේ අවධානය දයොමු කරන්නට කැමැත්දත්මු.  

“පුනරුත්පත්ති සිංකල්පය ත්හවුරු කිරීම සඳහා ඉෙරිපත් 

දකදරන විවිධ ත්ර්ක ඇසුදරන් වුව ෙ ඒ පිළි ඳ පැහැදිලි 

එකඟත්ාවයකට පත්වීම දූෂ්කර  ව දපදන්. දම් සම් න්ධ 

විරුද්ධ අෙහස් ෙරන්නවුන් ඈත් අතීත්දේ පටන්ම විසූහ. 

දභෞතිකවාදි අෙහස ්ෙරණ චින්ත්කයින් දමදසේ පුනරුත්පත්තිය 

 ැහැර කළ අය දවති. ඉන්ද්රිය ප්රත්යක්ෂදයන්  ැහැර කිසවක් 

පිළිගැනීමට මැලිවන දභෞතිකවාදීන් උක්ත් සිංකල්පය ෙ 

පාරදභෞතික එකක් දසේ සලකා  ැහැර කළහ. පුද්ගලයාදේ 

දම් ජීවිත්දේ ඇත්ැම් දද්වල් පැහැදිලි කර ගැනීම දහෝ ඒ 

පිළි ඳ ව දහේතූන් ඉදිරිපත් කිරීම අපහසු වුව ෙ ඒ සඳහා දපර 

ආත්මයක් පිළි ඳ අෙහසක් ඇති කර ගැනීම අනවශය  ව 

සමහරු දපන්වා දෙති. එවැන්නක් අොළ ගැටළුවට පිළිතුරක් 

සැපයීමට වඩා එය ත්වදූරටත් වයාකූල කිරීමක් හැටියට 

දමොවුහු සලකති. දකදනකු තුළ පැවතිය හැකි ෙක්ෂත්ාවයන් 

ඔහු හැදෙන වැදඩන පරිසරය ඇසුදරන් දගොඩනැකය හැකිය. 

එදසේම දකදනකුදේ කායික ලක්ෂණ මත් ෙ ඇත්ැම් දද් 

පිළි ඳ ෙකෂත්ාවයන් දගොඩ නැගීමට හැකි  ව ෙ පිළිගැදන්. 

සහජ ර ෙක්ෂත්ාවයන් ඇත්ැම් අය තුළ පිහිටන  වට 

මදනෝවිෙයාව සාක්ෂි ෙරයි. එ ැවින් දම් නාමයන් පැහැදිලි 

කිරීම සඳහා දපර ආත්මය පිළි ඳව අෙහසක් සම් න්ධ කර 

ගැනීදම් අවශය ත්ාවයක් නැති  ව විරුද්ධ මත්ධාරීන් දපන්වා 

දී ඇත්. දපර ආත්මය පිළි ඳ ව ඇත්ැම් පුද්ගලයන් ඉදිරිපත් 

කරන දත්ොරතුරු වුව ෙ පරසප්ර විදරෝධත්ාවයන්දගන් යුතු වන 

අවස්ථා එමටයි. ද ොදහෝ විට දමවන් දත්ොරතුරු ඉදිරිපත් 
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කරන අයට ප්රකාශ කළ හැක්දක් ෙ ත්මා ඊට කලින් සටි එක් 

ජීවිත්යක් සම් න්ධ දත්ොරතුරු වීමත් ගැටලූ සහගත් දව්. 

එදසේම දපර ජීවිත්දේ පුද්ගලයා මළ අවසථ්ාදව් සට යළි 

උත්පත්තිය ල න අවසථ්ාව ෙක්වා ඇත්ැම් විට මාස ගණනක් 

දහෝ අවුරුදූ ගණනක් පිළි ඳ කිසදූ දත්ොරතුරක් ඉදිරිපත් 

කරන්නට දපර ජීවිත්ය පිළි ඳ දත්ොරතුරු දහළිකරන්නන් 

අසමත් වී ඇත්. පුනරුත්පත්ති දත්ොරතුරු පූර්ණ පැහැදිලි 

ත්ාවයකින් දත්ොර  ව දමවන් සද්ධීන්දගන් ත්හවුරු දව්. 

විවිධ අධිමානසක මාර්ගයන් ඇසුදරන් දපර ආත්මය පිළි ඳව 

දගදනන දත්ොරතුරු ෙ විශ්වාසදයන් දත්ොර  ව සැලදක්. 

විදශේෂදයන් දමවන් ඥයානමාර්ග ආත්මීය සව්රූපයක් ගන්නා 

 ැවින් එමකන් ඉදිරිපත් දකදරන දත්ොරතුරු පිළිගැනීමට 

දනොහැකි  ව විරුද්ධ මත් ධාරීහූ දපන්වා දෙති. ද ෞද්ධ 

චින්ත්නය තුළ අතීන්ද්රිය ප්රත්යක්ෂය මත් පුනරුත්පත්තිය 

සම් න්ධ ව දගදනන දත්ොරතුරු ෙ දමහි දී පරීක්ෂාවට 

භාජ රනය කළ යුතු ත්ත්ත්වයකට පත් දව්. දකදසේ දවත්ත් 

අතීන්ද්රිය ප්රත්යක්ෂය දහෝ දවනත් ගුේත් ඥයානමාර්ග ආත්මීය 

පෙනමක් මත් දගොඩ නැදගන දහයින් ඒ මත් පුනරුත්පත්තිය 

සම් න්ධ ව දගදනන දත්ොරතුරු පිළිගැනීම ෙ දූෂ්කර  ව 

දපදන්”. (මහාචාර්ය කුලදසේන විොනගමදේ ‘ොර්ශනික 

ගැටලූ’- 159 වැනි පිටුව). 

මුලික සිංකල්පය රඳවා ඇති කුලුණු සයල්ල බිඳ වැදටද්දී 

දකදසේ නම් එම සිංකල්පය සත්යය යැ’යි පිළිගැනීමට 

හැකියාවක් ඇත්දත් ෙැ’යි කරුණාකර ඔ ම සත්ා  ලන්න. 

දමම සිංකල්පදේ අවිෙයාත්මක පැතිකඩයන් විෙහා ෙක්වන 

දත්ොරතුරු ද ොදහෝ ඇත්ත් ආගමික සිංදව්දීත්ාවන් පිළි ඳ 

අවධානය දයොමු දකොට එම දත්ොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීදමන් 

වැළදකන්නට තීරණය කදළමු. ඉහතින් ෙක්වා ඇති කරුණු 
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පිළි ඳ ව ෙ මුලාර හා අදනකුත් විසත්්ර ඉදිරිපත් දනොදකොට 

ඉත්ා සිංක්ෂිේත් අයුරින් අෙහස් ඉදිරපත් දකොට ඇත්දත් ෙ 

ප්රධාන වශදයන් ම දමම දහේතු නිසාදවනි.   

පළමු මිනිසා හා ස්රිය නිර්මාත්ෘ දකදනකු විසන්  නිර්මාණය 

කරන ලද්ෙක් දනොව සත්ව පරිණාමයක් තුළින් සදු වුවක් දලස 

ෙක්වන්නට යදමක් ත්ර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්නට ඉඩ ඇත්. 

එදහයින් පරිණාමවාෙය පිළි ඳ ව ෙ  කරුණු සාකච්ඡා කිරීම 

සුදුසු යි කියා අපි සත්න්දනමු.  

2. පරිණාමවාෙය  

පරිණාමවාෙය දලෝකයාට ඉදිරිපත් කදළේ චාල්ස් දරො ට් 

ඩාවින් විසනි. 1832 දී එච්.එම්.එස්. බීගල් දනෞකාදවන් 

බ්රිත්ානයදයන් පිටත් ව කය ඩාවින් විසන් පුරා වසර පහක් 

තිස්දසේ විවිධ සත්වයින්දේ දවනස්කම් හා පරිසරදේ 

අවශයත්ාවන් අනුව හැඩගැසීම් සදු වී ඇති ආකාරය අධයයනය 

කරන ලදී. දමම කරුණු සයල්ල කැටි දකොට 1859 දී  ‘The 

Origin Of Species’ යන ග්රන්ථය ප්රකාශයට පත් කදළේය. 

දමම ග්රන්ථදේ ඔහු විසන් ම පිළිගත් ආකාරයට දමම මත්යන් 

ඉදිරිපත් කර ඇත්දත් ත්මා විසන් නිරීක්ෂණය කරන ලෙ 

කරුණු මත් පෙනම් වූ උපකල්පනයන් වශදයනි.  දමම 

ග්රන්ථදේ එක් පරිච්දේෙයක සරසත්්ලය වන්දන් දමම වාෙදේ 

දුෂ්කරත්ාවන් (Difficulties of the theory) යනුදවනි. ඩාවින් 

අදේක්ෂා කදළේ ඉදිරි කාලදේ දි සදු විය  හැකි විෙයාත්මක 

දසොයා ගැනීම් දමම දුෂ්කරත්ාවන්ට විසඳුම් සපයනු ඇත්ැයි 

යන්නයි. නමුත් සැ ැවින්ම සදුවුදේ නුත්න විෙයාත්මක දසොයා 

ගැනීම් මකන් ඔහු ඉදිරිපත් කළ මත්යන් පිළි ඳ ව විසඳුම් ල ා 

දිය දනොහැකි ආකාරදේ නව දුෂ්කරත්ාවන් රාියක් මතු වීම 

පමණි. දමම දහේතු පෙනම් කර දගන පරිණාමවාෙය 
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ඇමරිකානු පාසැල් දපළදපොත් වලින් ඉවත් කරන්නට එරට 

අධයාපන  ලධාරින්  විසන් වර්ෂ කිහිපයකට දපර තීරණය  

කරන ලදී.   

ඩාවින්දේ යුගයත් සමග දලොව ඉත්ා පුළුල් ව පැතිරි කය 

මාක්ස්වාදි චින්ත්නයට  පරිණාමවාෙය නැතිවම  ැරි කරුණක් 

විය. දෙවිඳුන් පිළි ඳ විශව්ාසදයන්   ැහැර වු දභෞතිකවාදි 

(Materialistic) සිංකල්පයක් වු මාක්ස්වාෙය මිනිසාදේ 

සම්භවය පිළි ඳ ව විග්රහයට උපදයෝක කර ගත්දත් 

පරිණාමවාෙයයි. දම් දහේතුදවන් විෙයාත්මක පෙනමක් 

දනොතිබුණු පරිණාමවාෙයට මාක්ස්වාදී රටවල් හා එම 

චින්ත්නය වැලඳ ගත් මාක්ස්වාදී දනොවු රටවල උෙවියත් ඉත්ා 

ඉහළින් දමය විෙයාත්මක සිංකල්පයක්  ව දලොවට ඉදිරිපත් 

කිරීමට දවර ෙැරූහ. දමම වාෙදේ අඩුපාඩු හා දුෂ්කරත්ාවන් 

සාකච්ඡා කිරීමට ඉත්ා විශාල පිටු ප්රමාණයක් අවශය වන අත්ර 

දමම ලිපිදේ සමාවන් සැලකිල්ලට දගන කරුණු කිහිපයක් 

පමණක් ඔ ට ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැත්දත්මු. 

පරිණාමවාදී නයාය පිළිගත් පිරිස ශාක  සත්වයින් හා විශව්දේ 

සම්භවය පිළි ඳ කරුණු පැහැදිලි කිරීම පිණිස විවිධ අනු 

නයායන් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට දවර ෙරා ඇත්. වරින් වර 

දමම නයායාචාර්යවරුන් විසන් අජීවී දභෞතික පොර්ථ වඩාත් 

සිංකීර්ණ ජීවී ත්ත්ත්වයට පත් වූ ආකාරය පිළි ඳ කරුණු 

පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහයන් කිහිපයක නියැළී ඇත්. සරල 

ඒක වශලීය ජීවියා ජීව දලෝකදේ ්රීටය දලස සැලදකන 

මිනිසා ෙක්වා ආ ගමන විවිධ අනුමානයන්  උපකල්පනයන් හා 

අවිෙයාත්මක මත්යන් ඉදිරිපත් කරමින් දමම මත්යන් 

විෙයාත්මක සද්ධාන්ත් දලස දලොවට අදලවි කිරීමට ෙ අති 

විශාල දවදහසක් ෙරා ඇත්.  
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දම් පිළි ඳ භූ විෙයාඥයදයකු ඉදිරිපත් කරන මත්ය දවත් 

අවධානය දයොමු කරමු. “මා ිෂයදයකු දලස සටි අවධිදේ 

උගත් පරිණාමවාෙය පිළි ඳ සයලු දත්ොරතුරු වල අසත්යත්ාව 

ෙැන් දහළෙරව් වී ඇත්”. (Dr. Derek V. Ager, Dept. of Geology, 

Imperial College, London. ‘The Nature of the Fossil Record, Proceedings 

of the Geological Assoc., Vol. 87, 1976, Pages 1132 – 1133).  

දමදලස පරිණාමවාදීන්දේ එක් අනු නයායක් දෙපා මත් සටුවා 

ත්ැබීමට දනොහැකි ව කඩා වැටුණු ආකාරය විමසා  ලමු.  

“රසායනික දලස මිනිසා 99% ක් වානරයින් ට සමාන වන 

අත්ර රුධිර කැටි ගැසීදම් පරීක්ෂණ අනුව චිම්පන්සීන් 

මිනිසාදේ සමීපත්ම ඥයාතියා ය යන්න පරිණාමවාදීන්දේ 

විදශේෂ ත්ර්කයක් විය. නමුත් කිරි වල රසායනික සිංයුතිය 

අනුව මිනිසාදේ සමීපත්ම ඥයාතියා බූරුවාය. 

දකොදලොස්ටදරෝල් ප්රමාණයන් පිළි ඳ පරීක්ෂණ අනුව 

මිනිසාදේ සමීපත්ම ඥයාතියා ‘Garter Snake’ නම් සර්ප 

විදශේෂයකි. කඳුළු වල ඇති එන්සයිමදේ රසායනික සිංයුතිය 

අනුව කුකුළා මිනිසාදේ සමීපත්ම ඥයාතියා ය”. (Henry M. 

Morris., ‘The Twilight of Evolution’ Baker Book House 1967).  

ජීවදේ සිංකීර්ණත්ාව  

පිපුරුමක් සදුවීම ෙැකීදම් අවස්ථාව අප සැමට ලැබී ඇත්ැයි 

විශව්ාස කරන්දනමු. පිපුරමකින් පසු විෙයාඥයයින්ව ම විසම්යට 

පත් කරවන ආකාරදේ දභෞතික සද්ධාන්ත්යන් සහිත් අති 

සයුම් හා සුක්ෂම  සැලසුමක් ඇති වීම යදමකුට 

සහිදනකින්වත් සත්ා ගැනීමට හැක්කක් දනොදව්. පිපුරුමක් 

ඇති වූ ත්ැනක ෙැකිය හැකි වන්දන්  වයාකුලත්වය හා විනාශය 

පමණි. පිපුරුමක් මකන් මිහිත්ලය මත් සයලු ජීවීන් ඇති වූ  ව 
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ඉදිරිපත් කරන ත්ර්කය පිළි ඳ ඇති විද්වත් මත් කිහිපයක් 

දකදරහි ඔ දේ අවධානය දයොමු කරවන්නට කැමැත්දත්මු. 

“පිපුරමකින් පසු ජීවදේ ආරම්භය සදු වීමට හැකි සම්භාවිත්ාව 

මුද්රණාලයක සදු වූ පිපුරමකින් පසු අසිංක්ෂිේත් ශේෙදකෝෂයක් 

නිරායාසදයන් බිහිවීම හා සමානය”. (Dr. B. G. Ranganathan – 

‘Origins?’ Page 15).  

දමය ඕනෑම සරල ජීවයක් ඇති වීමට හැකි ත්ත්ත්වය ගැන 

ඇති සඳහනකි. ඉත්ා සිංකීර්ණ හා විවිධත්වදයන් යුත් ජීවී 

ප්රදදෙ ගැන දම් අනුව පැවසය හැක්දක් කුමක් ෙ යන්න 

පිළි ඳ ව කරුණාකර දමොදහොත්ක් සත්ා  ලන්න.            

ත්ාරකා  විෙයාඥය හා බ්රිත්ානයදේ සුප්රකට දක්ම්බ්රිජ් විශව් 

විෙයාලදේ මහාචාර්ය දෙඩ් දහොයිල් මහාත්ාදේ අෙහස් වලට 

අවධානය දයොමු කරමු. “සිංකීර්ණ හා උසස් ජීවීන් දමදලස 

අහඹුදවන් ඇති වුවා යැයි පැවසීම මහා ච්ඩඩ මාරුත්යක් 

අ ලි හා සුන්බුන් අිංගනයක් හරහා හමා දගොස් එහි තිබු ද්රවය 

මකන් ද ෝයිිං 747 ගුවන් යානයක් සෑදුණා යැයි පැවසීම හා 

සමානය”. (‘Nature’, Vol. 294, Nov. 12, 1981, ‘Hoyle on Evolution’ 

Page 105).   

විසම්යජ රනක ජීවී වසලය හා අවම . 3

කළ දනොහැකි සිංකීර්ණත්වය 

ඉත්ා සරල මී කතුරු අපි ෙැක ඇත්දත්මු. මී කතුදර් යම් 

දකොටසක් ඉවත් කිරීදමන් පසුත් එය නිස අයුරින් ක්රියාත්මක 

දවයි කියා ඔ  සත්න්දන් ෙ? ඉත්ා සරල මී කතුරම එහි අවශය 

දකොටස් වලින් දත්ොරව නිස දලස ක්රියාත්මක දනොවන  ව 

පැහැදිලි ව දපදනන්නට ඇත්. දමය ‘අවම කළ දනොහැකි 

සිංකීර්ණත්වය’ (Irreducible Complexity) යැයි හැඳින්දව්. දමදලස 
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ද ොදහෝ ජීවීන්දේ සිංකීර්ණත්වය අඩු කිරීදමන් දහෝ සරල 

කිරීදමන් උන්දේ පැවැත්මට විශාල ත්ර්ජ රනයක් දමන්ම 

පැවැත්ම ම අදහෝස වී යන්නට ඇති ඉඩකඩ  හුලය. අවම කළ 

දනොහැකි සිංකීර්ණත් ව පද්ධතීන්ට පරිණාමී ව ක්රම ක්රමදයන් 

වැදඩන්නට කිසදසේත්ම හැකියාවක් දනොමැත්. ඒවා පවත්නා 

අයුරින් පරිපුර්ණත්ව ත්ත්ත්වදයන් ම පැවතිය යුතුය. එදසේ 

දනොවූවදහොත් ඒවාට කිසදු පැවැත්මක් දනොමැති වනු ඇත්. 

දමයින් මතු වන ප්රධාන අභිදයෝගය කුමක් ෙ යන්න විමසා 

 ලමු.  

පරිණාමවාෙදේ පියා දලස සැලදකන චාල්ස් ඩාවින්දේ “The 

Origin of Species” ග්රන්ථදේ ඔහු හා සයලුම පරිණාමවාදීන් 

මුහුණ පාන්නා වූ  රපත්ය අභිදයෝගයක් පිළි ඳ  සඳහනක් 

ඇත්. “If it could be demonstrated that any complex organ existed which 

could not possibly have been formed by numerous, successive, slight 

modifications  my theory would absolutely break down” (The Origin of 

Species). දමහි සමීප සිංහල පරිවර්ත්නය අනුව ‘පවත්නා වූ 

කිසදු සිංකීර්ණ ඉන්ද්රියයක් ද ොදහෝ අනුක්රමික ව සදුවන්නා වූ 

දවනසව්ීම් මකන් ඇති විය දනොහැකි  ව දපන්වා දෙනු 

ල න්දන් නම් මදේ නයාය පරිපුර්ණ දලසම බිඳ වැදට්’ දලස 

ෙැක්විය හැක. ඩාවින් හා ඔහුදේ අනුගාමිකයින් අති මහත් 

අපහසුත්ාවකට පත් කරවන ද ොදහෝ ජීවරසායන පද්ධතීන් 

ඇත්. ඒ පිළි ඳ ඇති වැෙගත් ජීවවිෙයාත්මක දත්ොරතුරු පහතින් 

උපුටා ෙක්වා ඇත්දත්මු.  

“ද ොදහෝ ජීව විෙයාත්මක වුහයන් හි විශාල අණුක පද්ධතීන් 

(Molecular Machines) හි දකොටසක් දලස දප්රෝටීන් ක්රියා කරයි. 

දමම වුහයන් හි දකොටසක් දලස ද ොදහෝ දප්රෝටීන් ඇත්ත් 

දමම වුහයන් නිස අයුරින් ක්රියාත්මක වන්නට නම් එහි සයලු 

අණු දකොටස් නිස දලස එකිදනක හා  ැඳී සමාදයෝජ රන (Co-
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ordination) වී තිබිය යුතුය”. (‘Molecular Machines’ by Michael J. 
Behe) 

දමම මත්යත් අපට අවධාරණය කරනු ල න්දන් දමම 

වුහයන් සයල්ල නිස දලස ක්රියාත්මක වන්නට නම් ඒවා 

සයල්ල එකවර ම බිහි වී තිබිය යුතු දමන්ම ඒවා අත්ර 

සම් න්ධත්ාව ෙ සැකසී තිබිය යුතු  ව ය. දකදසේ නම් දම්වා 

අනුක්රමික ව දකොටසන් දකොටස වර්ධනය වී වර්ත්මාන 

ත්ත්ත්වයට පත් විය හැක්දක් ෙ යන්න පරිණාමවාදීන් සත්ා 

 ැලිය යුතු දනොවන්දන් ෙ? දම් පිළි ඳ ත්වත් වැෙගත් 

විෙයාත්මක දත්ොරතුරු කිහිපයකට අවධානය දයොමු කරමු.    

ඇමයිදනෝ අම්ල දප්රෝටීන් සහ ඩී.එන්.ඒ. 

ජීවී වසලයක් තුළට සිංචාරයක දයදෙන්නට අපි ඔ ට 

ආරාධනා කරන්දනමු. අපට වහාම ෙැක ගත් හැකි වන්දන් අති 

විිෂ්ට විස්ත්ර සහිත් අෙහාගත් දනොහැකි ආකාරදේ 

නීර්මාණාත්මක සැලසුමකින් යුත් අති සිංකීර්ණ විවිධ 

එදමන්ම දකොටස් නිශච්ිත් කාර්යයන් ඉටු කරන ඉත්ා සුක්ෂම 

සමාදයෝජ රනයකින් යුත් දලෝකයකි.       

ඇමයිදනෝ අම්ල නිශ්චිත් ෙම්වැලකින් එකිදනකට  ැඳීදමන් 

දප්රෝටීනයක් සෑදද්. දම් පිළි ඳ විද්වදත්කුදේ මත්ය විමසා 

 ලමු.   

“නමුත් ඇමයිදනෝ අම්ල ක්රියාකාරී දප්රෝටීන  වට පත් වන්දන් 

ඒවා නිශච්ිත් අනුක්රමික සැකසුමක් අනුව පිළිදයළ වුවදහොත් 

පමණි. දමය වාකයයක අක්ෂර නිස සැකසුමකින් පිළිදයළ වී 

තිබීම හා සමානය. එනම් ඇමයිදනෝ අම්ල පමණක් දප්රෝටීන 

 වට පත් දනොදව්. එය හුදු අක්ෂර පමණක් කාවයයක්  වට 

පත් දනොවීම හා සමානය. ඇමයිදනෝ අම්ලයන් හි නිශච්ිත් 
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අනුක්රමික සැකසුම අනුව එහි ක්රියාකාරිත්වය දහෝ අක්රියත්වය 

තීන්දු දව්. දප්රෝටීනයන් හි හා ඩී. එන්. ඒ. අණුදව් අනුක්රමික 

සැකසුදම් මූලාරම්භය විග්රහ කිරීම වර්ත්මාන දභෞතිකවාදී 

පරිණාමවාෙ චින්ත්නදේ  රපත්ළ අර්බුෙයක් ඇති දකොට 

ඇත්”. (Stephen C. Meyer  ‘DNA and other Designs’ Page 9).       

ඩාවින්දේ ග්රන්ථදේ  දකොත්ැනක දහෝ  ජීවදේ සම්භවය 

පිළි ඳ ව කිසඳු සටහනක් දනොමැත්. ඔහුදේ යුගදේ මත්ය 

වුදේ ජීවීන්දේ වුහය ඉත්ා සරල එකක්  වයි. දමයට එක් 

දහේතුවක් වුදේ  නුත්න විෙයාත්මක උපකරණ එම යුගදේ 

දසොයා දගන දනොතිබීම  ව ෙැක්විය හැක. ජීවදේ නිර්මාත්ෘ 

දෙවිඳුන්  ව පිළිදනොගන්නා වූ පරිණාමවාෙය ප්රකාශ 

කරන්දන් පළමු ජීව වසලය ස්වභාවික ත්ත්ත්වයක්  තුළ 

කිසම සැලැසම්ක් හා සැකසුමකින් දත්ොරව අහඹුවකින් ඇති වු 

 වයි. ඩී.එන්.ඒ.(DNA) සහ ආර්.එන්.ඒ. (RNA) පිළි ඳ ව 

විෙයාත්මක සද්ධාන්ත්යක් ඩාවින්දේ යුගදේ දසොයා දගන 

දනොතිබුණු දහයින් දම්වාදයහි ඇති සිංකීර්ණ වුහාත්මක 

ස්වභාවය පිළි ඳ ව නියත් වශදයන්ම ඩාවින් ෙැන දනොසටි  ව 

සත්යයකි. වසලයක පුනර් නිර්මාණය සෙහා ඩි.එන්.ඒ 

(වසලදේ සැලසුම් වුහය) හා ආර්.එන්.ඒ. (නව වසලය 

නිර්මාණය කිරීදම් පිටපත් ක්රියාවලිය) අත්යවශය දවයි. 

මිනිසාට සත්ා  ලන්නටවත් දනොහැකි ආකාරදේ ඉත්ා 

සිංකීර්ණ වුහයක් ඇති දමම සාධක දෙක අහම්ද න් දකදසේ 

බිහිවුදේ ෙ නැතිනම් බිහිවිය හැක්දක් ෙ යන්න ඩාවින් දහෝ 

නුත්න විෙයාඥයදයකුට වුවෙ පැහැදිලි  කිරීමක් ඉදිරිපත් කළ 

දනොහැකි කරුණක් වී ඇත්. මිනිස ්ඩී.එන්.ඒ. එක් අණුවක් තුළ 

අඩිංගු  වී ඇති දත්ොරතුරු සම්භාරය මුද්රණය කළදහොත් එය 

විශාල පුස්ත්කාලයක් පිරවිමට ත්රම් ප්රමාණවත්ය. එක් ජීව 

වසලයක් පුනර්නිර්මාණය කිරීම සෙහා අත්යවශය ඩි.එන්.ඒ. 
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සහ ආර්.එන්.ඒ.අණු දකදසේ නම් එක්වරම ඇති වුදේ ෙ යන්න 

ඩාවින්ට දහෝ අන් අදයකුට විග්රහ කළ හැකි දෙයක් දනොදව්. 

දමම නිර්මාණ ක්රියාවලිය පිටුපස අතිශය බුද්ධිමත් සැලැසම්ක් 

ඇති  ව කාටත් දපදනන කරුණකි. දමය නිසැකව ම හා 

නිශ්චිත් වශදයන්ම සදුවිය හැක්දක් සර්වඥයානි නිර්මාත්ෘ 

දකදනකුදේ සැලසුම් සහගත් නිර්මාණයක ප්රතිඵලයක් 

වශදයන් පමණක්  ව ද ොදහෝ විෙයාඥයයින්ට නුත්නදේ දී 

පිළිගැනීමට සදු වි ඇත්. 

පරිණාමවාෙදේ අවිෙයාත්මකභාවය දපන්වීම සෙහා ඩි.ඇන්.ඒ. 

අණුදව් වුහය පිළි ඳ අෙහස් කිහිපයක් දකටිදයන් සඳහන් 

කදළමු. ඒ පිළි ඳ ව ත්වදුරටත් විසත්්රාත්මක ව  සාකච්ඡා 

කළදහොත් ජීවදේ සම්භවය පිළි ඳ ව අර්ථවත් අවද ෝධයක් 

ල ා ගැනීමට හැකි දව් යැයි සත්න්දනමු. ඩි.එන්.ඒ. අණුව තුළ 

රසායනික ද්රවය හත්රක් ඇත්. ඇඩිනින්  ත්යිමින්  ගුඅනින් හා 

සයිදටොසන් නම් වූ රසායනික ද්රවය හත්රකි. දමම රසායනික 

ද්රවය හත්ර සිංක්ෂිේත් ව A,T,G,C, යනුදවන් හැදින්විය හැක. 

දමම රසායනික ද්රවය හත්ර DNA අනුව තුළ සකස් වී ඇති 

ආකාරය අනුව මිනිස් ශරීරදේ සයලු විසත්්ර එහි අන්ත්ර් ගත් 

දකොට ඇත්. දමම සිංදක්ත් භාෂාදව් අන්ත්ර්ගත් විසත්්ර 

වයවහාර  සට හැරවුවදහොත් පිටු 500 ක දපොත් 900 ක් 

පමණක අන්ත්ර්ගත් කළ හැකි දත්ොරතුරු ෙැන ගත් හැකි  ව 

විෙයාඥයදයෝ පවසති. DNA අනුව තුළ දමම ATGC රසායනික 

ද්රවයය කටයුතු කරන්දන් භාෂාවක අක්ෂර දලසටය.   

ජ රාන විෙයාඥයයින්  DNA අණුදව් ඇති සිංදක්ත් භාෂාදව් 

අන්ත්ර්ගත් දත්ොරතුරු වයවහාර භාෂාවට පරිවර්ත්නය දකොට 

එම වසල හිමි ජිවියාදේ විදශේෂදයන්ම කායිකදව්දී 

දත්ොරතුරු ල ා ගනිති. දමයින් පැහැදිලි වන්දන් DNA අනුව 

තුළ අති විශාල දත්ොරතුරු සම්භාරයක් ග ඩා කර ත්ැබීදම් 
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භාෂාවක් ඇති  වය. සිංදක්ත් භාෂා ඇතුළු ව සයලු භාෂාවන්ට 

එය අර්ථවත් භාෂාවක් වීමට නම් එහි අඩිංගු විය යුතු  අනිවාර්ය 

දකොටස් හත්රක් ඇත්. ඒවා නම් අක්ෂර  වයාකරණ  පෙ 

සිංදයෝජ රනය (syntax), හා අර්ථය යන කරුණුය. දමම කරුණු 

දනොමැතිව භාෂාවක් මකන් අෙහස් හුවමාරු කර ගැනීමට 

දනොහැකිවනු ඇත්. එදලස කරුණු ෙැක්වීම අවද ෝධකර 

ගැනීමට ෙ දනොහැකි  වනු ඇත්. සිංදක්ත් භාෂාදවන් DNA 

අනුව තුළ ග ඩා දකොට ඇති දත්ොරතුරු කියවා දත්රුම් 

ගැනීමට හැකි වී ඇත්දත් එය භාෂාවක් වන අත්ර  එහි 

භාෂාවක අනිවාර්යදයන්ම අඩිංගු විය යුතු ඉහත් සඳහන් 

කරුණු හත්රම ඇති නිසාත්ය. දමදත්ක් සාකච්ඡා කළ කරුණු 

වලින් මතු වන ත්ර්කානුකුල හා යථාර්ථවාදී නිගමනයන් 

පහතින් සිංක්ෂිේත් ව ෙක්වා ඇත්දත්මු.  

 යමක් ක්රියාත්මක කිරිමට දපර අෙහසක් චින්ත්නය තුළ 
තිබිය යුතුය. අෙහසක් චින්ත්නය තුළ දනොමැතිව 

කිසවක් සැලසුමක් හා බුද්ධිමය පෙනමකින් ක්රියාත්මක 

කළ දනොහැකිය. දමදසේ දච්ත්ාන්චිත් ව ක්රියා කළ හැකි 

වන්දන් බුද්ධිමය ශක්තියකට පමණි.  

 සයලුම භාෂාවන් උත්පාෙනය වන්දන්  මනස හා 
චින්ත්නය පෙනම් කරදගනය. 

 මනස හා චින්ත්නයකින් දත්ොරව බිහි වු කිසදු භාෂාවක් 
දනොමැත්. 

DNA අණුව තුළ ග ඩා දකොට ඇති දත්ොරතුරු අවද ෝධ කර 

ගත් හැකි වී ඇත්දත් එය භාෂාවකින් සැකසී ඇති නිසාය. 
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එමනිසා DNA අණුව නිර්මාණය දකොට ඇත්දත් දච්ත්ාන්චිත් 

දලස මනස හා චින්ත්නය උපදයෝගී කරදගනය. DNA 

අණුදවහි ඇති සිංකීර්ණත්ාව ගැන සැලකිල්ලක් ෙක්වන විට 

නිසැකවම එය නිර්මාණයට මුල් වූ  මනස හා චින්ත්නය 

සර්වඥයානිදයකුට හිමි වුවක් විය යුතුය. 

 DNA පිටුපස ඇති මනස හා චින්ත්නය එම අණුදව් 

නිර්මාත්ෘට හිමි  ව අපට පිළිගන්නට සදු දව්. 

 එමනිසා DNA අණුව අහම්ද න් බිහි වුවක් දනොව 

සර්වඥයානි මනසකින් හා චින්ත්නදයන් නිර්මාණය  

වුවක්  ව අපට පිළිගන්නට සදු දව්. 

 එම සර්වඥයානි මනස ජීවදේ නිර්මාත්ෘදේ  වත්  අපට 
පිළිගන්නට සදුවනවා දනොදව් ෙ? කරුණාකර ඔ දේ 

බුද්ධිමය විචාරය අනුව දම් පිළි ඳ නිගමනයකට එන 

දලස ඉත්ා  කාරුණික ව ඉල්ලා සටින්දනමු. 

 පරිණාමවාෙය සත්යයක් නම් එය නිරන්ත්රදයන්ම 

සදුදවමින් පවතින්නා වු සිංසද්ධියක් විය යුතුය. දමය 

සත්යය නම් අෙත් අර්ධ වානර අර්ධ මිනිස් ජීවින් අප 

අත්ර සටිය යුතුය. ඕනෑම අදයකුට  ඉත්ා සරල ව 

දත්රුම් ගත් හැකි දමම සාධකය පමණක් ඩාවින්දේ 

පරිණාමවාෙදේ අවිෙයාත්මකභාවය ඔේපු කිරීමට 

ප්රමාණවත් යැයි සත්න්දනමු.    

4. දපොසල වාර්ත්ා  
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විෙයාඥයයින් විසන් ෙැනට අවුරුදු මිලියන ගණනකට දපර  

ජීවත් වු හා අෙත් ජීවත් වන සතුන්දේ දපොසල දසොයා දගන 

ඇත්. අවුරුදු මිලියන ගණනකට දපර ජිවත් වු සතුන්දේ දමම 

දපොසල අතුරින් කිසයම් අත්රමැදි අර්ධ පරිණාමයට ලක් වු 

සදත්කුදේ දපොසල හමු වි දනොමැත්. එො ජීවත් වී වඳ වී කය 

සතුන්දේ දපොසල හමු වී  ඇති අත්ර එය එදසේ වීමට දහේතුව 

කිසදසේත්ම පරිණාමවාෙයට විග්රහ කළ හැකි කරුණක් 

දනොදව්. නුත්න පරිණාමවාදීන් දම් පිළි ෙ ව ඉදිරිපත් කරන 

කරුණු ෙ පරිණාමවාෙදේ මුලික  පෙනමට පටහැණි එකකි. එම 

සතුන් ජීවත් වු  පරිසරය ඔවුන්ට අහිත්කර වුවා නම් වඳවී 

දනොදගොස් පරිණාමවාෙය අනුව පරිසරයට හිත්කර ආකාරයට 

ත්මන් ව හැඩ ගස්වා දගන  අෙත් පවතින්නට ඇති හැකියාවක්  

සාොගන්නට ඔවුන්ට හැකියාව තිබිය යුතුව තිබුණි. එදසේ 

දනොවුදේ මන්ෙැයි විග්රහ කිරීමට පරිණාමවාෙය අදපොදහොසත් 

වි ඇත්. අනිත් අතින් අෙ ජීවත් වන සතුන්දේ අවුරුදු මිලියන 

ගණනකට දපර හමු වු දපොසල හා වත්මන් එම සත්ත්වයාදේ 

ඇට සැකිල්ල අත්දර් දවනසක් දනොමැති  ව විෙයාඥයයින්දේ 

දසොයා ගැනිදම් ත්වත් ප්රතිඵලයකි. දමම දත්ොරතුරු 

කිසදසේත්ම  පරිණාමවාෙය හා සැස දඳන්දන් නැති අත්ර දමම 

වාෙදේ පෙනම් විරහිත්භාවය දමයින් ඉත්ා පැහැදිළි ව 

දහළිෙරව් දවයි. 

ලන්ඩනදේ පිහිටි බ්රිත්ානය දකෞතුකාගාරදේ දජ රයෂඨ් 

පාෂාණීය ධාතු විෙයාඥය ආචාර්ය දකොලින් පැටර්සන් විසන් 

දපොසල ප්රශ්නය (Fossil Problem) පිළි ඳ ව සිංක්ෂිේත් ව පැහැදිලි 

කරමින් එල්. සන්ඩර්ලන්ඩ් නැමැත්දත්කුට යැවූ ලිපිදේ පහහ 

සඳහන් අයුරින් සඳහන් දව්. 

“මදේ ග්රන්ථදේ පරිණාමවාදී සිංක්රාන්තියක් නිරූපණය දකොට 

දනොමැති  ව පවසන ඔ දේ මත්ය සමග එකඟ දවමි. දපොසල 
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දහෝ ජීවත් වන සතුන්දගන් එවන් නිෙසුනක් ඇත්නම් නියත් 

වශදයන්ම එය ඇතුළත් කරන්නට කටයුතු කරන්නට තිබුණි. 

ස්ථීර වශදයන්ම එවන් මත්යක් ස්ථාපිත් කළ හැකි කිසදු 

දපොසල වාර්ත්ාවක් දනොමැත්”. 

1920 දී  ටහිර දනබ්රසක්ාහිදී කැණීම් තුළින් ත්නි ෙත්ක් දසොයා 

ගන්නා ලදී. ද ොදහෝ විෙයාඥයයින් පරිණාමවාෙදේ අඩු ව තිබූ 

පුරුක (Missing Link) දසොයා ගත්  ව උෙම් අනන්නට වූහ. දමය 

පරිණාමවාෙය ලත් සුවිදශේීර ජ රයග්රහණයක් දලස ෙ හඳුන්වා 

දෙන ලදී. දමයට දහේතුව දමම ෙත් දසොයා ගත් ප්රදද්ශදේ ඉත්ා 

දපෞරාණික මිනිස් චිත්ර දසොයා ගත් අත්ර දමය “දනබ්රස්කා 

මිනිසා” යනුදවන් හඳුන්වන ලදී. දමම දසොයා ගැනීදමන් 

අවුරුදු පහකට පසු දගොවිදයකුදගන් දම් පිළි ඳ ව විමසූ විට 

ඔහු කිසදු පැකිළීමකින් දත්ොරව එය ඌදරකුදග ෙත්ක්  ව 

පවසා සටිදේය. එම ප්රදද්ශදේ කරන ලෙ කැණීම් මකන් 

ඌදරකුදේ යැයි පිළිගත් හැකි ඇටසැකිලි හමු වී ඇත්. 

පරිණාමවාෙදේ අත්තිවාරම හැදී ඇත්දත් දමවන් ෂණික 

අයුරින් දිය වී යන කුලුනු මත්  ව පැවසීම දකත්රම් නිරවෙය ෙ 

යන්න ෙැනටමත් ඔ ට පැහැදිලි වී ඇත්ැයි විශව්ාස 

කරන්දනමු.  

පරිණාමවාෙදේ අඩු පුරුක් සම්පුර්ණ කිරීමට දමන් ම එය 

විෙයාත්මක සද්ධාන්ත්යක් දලස සථ්ාපිත් කිරීම පිණිස වරින් 

වර පරිණාමවාදීන් විසන් විවිධ උත්සාහයන් ෙරා ඇත්. දම් 

සයල්ල සවිසත්්රාත්මක ව ඉදිරිපත් කිරීම දමම ලිපිදේ විෂය 

පථය ඉක්මවා යෑමක් දහයින් ඇත්ැම් කරුණු පිළි ඳ 

දකටිදයන් අෙහස් ෙක්වන්නට අදේක්ෂා කරන්දනමු. වදරක 

දපොසල සාක්ෂි අනුව ඔර්ස් මිනිසා (Orce Man) යනුදවන් 

සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. වැඩිකල් දනොදගොස් එම 

දපොසල සාක්ෂිය බූරුදවකුදේ හිස ්ක ලක්  ව දහළිෙරවු විය. 



 

 

 
74 

නැවත් වරක් රාමපිතිකස් මිනිසා (Ramapithecus Man) යනුදවන් 

එක් දපොසල සාක්ෂියක් පෙනම් කර ගනිමින් විශාල හඬක් මතු 

විය. අවාසනාවට එම දසොයා ගත් දපොසල සාක්ෂිය  ැබූන් නම් 

වානර ප්රදදෙයකදේ හිස්ක ලක්  ව  පසු ව ෙැනගන්නට 

ලැබිණි. පිල්ට්ඩව්න් මිනිසා  (Piltdown Man) පිළි ඳ දපොසල 

සාක්ෂිය මිත්යා ප්ර න්ධයක්  ව පසුව දහළිෙරවු විය. 

නියන්ඩර්ත්ාල් මිනිසා පිළි ඳ  (Neanderthal Man) දපොසල 

වාර්ත්ාව රිදකට්ස් (Rickets) නම් දරෝගදයන් දපළුණු 

අදයකුදේ ඇෙ වූ පා ඇට කටුවක්  ව පසුව දහළි විය. දමම 

කරුණු දෙස  ලන විට පරිණාමවාදීන් දකත්රම් දුෂ්කර හා 

අසරණ ත්ත්ත්වයකට පත් වී ඇත්දත් ෙැයි ඔ ට අවද ෝධ වනු 

ඇත්ැයි විශව්ාස කරන්දනමු.  

“වර්ෂ මිලියන පහක් පැරණි ඇට කටුවක් මිනිදසක් වැනි 

සදත්කුදේ උරහිස ්ඇටය දලස සතුව ෙ පසුව එය දඩොල්ෆින් 

මාළුදවකුදේ ඉළ ඇටදේ දකොටසක්  ව දසොයා ගන්නා ලදී. 

ද ොදහෝ මානව විෙයාඥයයින්දේ ප්රශ්නයක්  වට පත් ව 

ඇත්දත් පැරණි ඇටකටු කැ ැල්ලක් ලැබුණු විගස එය 

මානවදයකුදේ යැයි දසොයා  ලන්නට ෙරන දවදහසයි”. (Dr. 

Tim White, Anthropologist, University of California, ‘New Scientist’ April 

28, 1983, Page 199)                 

“පරිණාමවාෙය ද ොදහෝ විෙයාඥයයින් අත්දර් ‘විෙයා ෙහමක්’ 

 වට පත් ව ඇත්. දමයින් ද ොදහෝ විෙයාඥයයින් ත්මන්දේ 

නිවැරදි නිරීක්ෂණයන් පවා පරිණාමවාෙයට අනුකූලත්වයක් 

ඇති වන ආකාරයට දවනස් කරන්නට ෙ කටයුතු කරති”. (H. S. 

Lipson, Professor of Physics, University of Manchester, UK. ‘A Physicist 

Looks at Evolution’ ‘Physics Bulletin’ Vol. 31, 1980, Page 138))         

ඉස්ලාමදේ විදව්චකයන්  හුත්රයක් ඉසල්ාමයට එදරහි ව 

ඉදිරිපත් කරණ ප්රධාන ත්ර්කය නම් පරිණාමවාෙයයි. නමුත් 
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විචාර බුද්ධිය උපදයෝගී කර දගන විමසුමක දයදෙන විට 

අපට ඉත්ා පැහැදිලි දලස ම දපනීයන සත්යය නම් විදව්චනදේ 

සාධකයන් දෙපා මත් සටුවා ත්ැබීමට ත්රම් ශක්තියක් ඇති ඒවා 

දනොවන  වය.  

අප දමදත්ක් කරුණු ඉදිරිපත් කදළේ මිනිසාට පමණක් උරුම 

වු විචාර බුද්ධිය උපදයෝගී කර දගන විශව්දේ හා මිනිසාදේ 

නිර්මාණය පිළි ඳ ව විචාරශීලී විමසුමක දයදෙන්නටය. 

සතුන්ට විචාර බුද්ධිය දනොමැති වුවත් ඔවුන්දේ නිර්මාණදේ 

විචිත්රභාවය හා ඔවුන්ට ජ රන්මදයන් ලැබි ඇති ඥයානය ගැන 

කරුණු දසොයා  ැලීදම්දි ඉත්ා මවිත් කර කරුණු රාියක් අපට 

ෙැනගන්නට ලැදේ. දමම දත්ොරතුරු වලින් දකොටසක් 

සාකච්ඡා කරන්නට අපි අෙහස ්කරන්දනමු. දමම සාකච්ඡාදව් 

ප්රධාන අරමුණ සතුන්දේ නිර්මාණය පිටුපසන් සර්වඥයානි 

නිර්මාත්ෘවරදයකුදේ අෙහාගත් දනොහැකි අලිංකාර හා 

අර්ථවත් සැලසුමක් ඇති  ව දපන්වීමය. අප විවිධ නියාම 

ගැන කථා කළත් දමම සයලු නියාම අබි වා යන විශ්වදේ හා 

එහි අඩිංගු සයල්දලහි නිර්මාත්ෘදේ විශව් නියාමයක් ඇති 

 වත් එය පමණක්ම සො ක්රියාත්මක ව පවතින  වත් දමම 

සාකච්ඡාව තුළින් අපට අවද ෝධ කර ගන්නට හැකි දව් යැයි 

සත්න්දනමු. 

දිගම ද ල්ල සහිත් ජිරාෆ් 

සතුන් අත්රින් දිගම ද ල්ල තිද න්දන් ජිරාෆ් ට  ව  පිළිගත් 

සත්යයකි. ජිරාෆ්දේ දමොළයට දල් දපොම්ප කිරීම නිස අයුරින් 

සදු දනොවුවදහොත් එම සත්ත්වයාට ජීවත් වීදම් හැකියාව නැති 

වී යයි. ත්ම හෘෙය වස්තුදවන් විශාල උසක පිහිටි හිසට රුධිරය 

නිස දලස දපොම්ප කිරීමට නම් අධි පීඩනයකින් එය සදු විය 

යුතු දවයි.  නමුත් දිය බීම වැනි කටයුතු වලට ජිරාෆ්ට ත්ම හිස 



 

 

 
76 

පහත්ට දගන ආයුතු ම ය. දමදසේ හිස පහත්ට දගන  ඒදම්දි  

හිස උසන් තිබු  අවස්ථාදව්  තිබු අධි පිඩනදයන්ම  දමොළයට 

දපොම්ප කිරිමක් සදු වුවදහොත් හිදසේ නහර  පුපුරා යෑදමන් 

දමම සත්ාට මිය යාමට ඇති සම්භාවිත්ාව ඉත්ා අධිකය. 

එනමුත් ජිරාෆට් එවැන්නක් සදු දනොවන්දන් හිස පහත්ට දගන 

ඒමත් සමගම ද ල්දල් පිහිටා ඇති කපාට (වෑල් ව) 

නිරායාසදයන්  වැස දගොස් හිසට ගලා යන රුධිරදේ පිඩනය 

හා ප්රමාණය පාලනය වන දහයිනි. හිස උසන් පිහිටි විට අධි 

පිඩනදයන් දල් දපොම්ප කිරීම හා පහත්ට හිස දගන ඒදම්දී 

එය පාලනය කරන සව්යිං්රීය පාලන ක්රමයක් ක්රියාත්මක 

වීමක් දනොමැති ව ජිරාෆ්ට ජිවත් විය හැකි ත්ත්ත්වයක් 

දනොමැත්. දමම සැලසුම් ඉදේ දහෝ  ක්රමක්රමදයන් ජිවත් වන 

පරිසරයට හැඩ ගැසීමක් තුළින් වර්ධනය විය හැකි දෙයක් 

දනොදව්. ජිරාෆ් මිහිත්ලය මත්ට බිහිවු ො පටන් දමම සැලසුම 

අනිවාර්යදයන්ම තිබිය යුතු සාධකයක් දවයි. ඒදසේ දනොවුණා 

නම් ජිරාෆ් බිහි වු දිනම ඉහත් දහේතුන්  නිසා මරණයට  පත් වි 

තිබිය යුතුය. ජිරාෆද්ේ නිර්මාත්ෘ නිසැකවම සර්වඥයානි විය යුතු 

 වට දමම සාධකයම ප්රමාණවත් යැයි සත්න්දනමු.  

මත්සයයින් 

පරිණාමවාෙයට  රපත්ළ අභිදයෝග ඉදිරිපත් කරන උොහාරණ 

රාියක් මත්සය දලෝකදයන් දගන හැර ෙැක්විය හැක. එයින් 

උොහරණ තුනක් පමණක් සාකච්ඡා කරන්නට 

 ලාදපොදරොත්තු වන්දනමු. ෙනිළා (Angler Fish) විදින මාළුවා 

(Archer Fish)  හා (Anableps) යන මාළු වර්ග තුනම 

වචනානුසාරදයන් ම පරිණාමවාෙයට එදරහි දිශාවටම පිහිනා 

යමින් පරිණාමවාදීන් ව අන්ත් අසරණත්වයට පත් කරති.  

ෙනිළා (Angler Fish) 
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දමම මාළුවාදේ ගැහැනු සත්ාදේ නාස ්ප්රදද්ශදයන් දකන්ෙක් 

වැනි ඇමක් ෙක්නට ඇත්. දමම ඇම මකන් අදනකුත් 

මත්සයයින් ත්මන් දවත් ආකර්ෂණය දකොට කල ෙැමීමට 

කටයුතු කරයි. දමම වර්ගදේ පිරිමි සත්ාට ඇමක් දලස ක්රියා 

කරන දමම දකන්ෙ දනොමැත්දත් උන් කිස දිනක ආහාර 

අනුභව දනොකරන දහේතුදවනි. දමම පිරිමි මාළුවාට දපෝෂණය 

ලැද න්දන් ගැහැනු සත්ාට ත්මා ව අලවා ගැනීදමන් මාළු 

වර්ග දෙදක්ම රුධිර පද්ධති ඒකා ද්ධ කර ගැනීදමනි. 

පරිසරය අනුව දවනස ්දවමින් පියවදරන් පියවර වර්ධනය 

වීමක් දමම මත්සය වර්ගයා සම් න්ධ ව කිසදසේත්ම සදු විය 

දනොහැක. පරිණාමවාදී විශාරෙයිනි  කරුණාකර ඔදේ 

දකෝණදයන් දමම අසාමානය ත්ත්ත්වය පිළි ඳ විග්රහයක් 

ල ා දෙන්න.  

විදින මාළුවා (Archer Fish) 

දමම මත්සය වර්ගයට ජ රලයට ඉහළින් ඇති කුඩා සතුන් දවත් 

ජ රලය විදීදමන් උන් ව ජ රලය මත්ට වට්ටවා ගැනීදම් හැකියාව 

ඇත්. ආදලෝකය ජ රලය තුළට ගමන් කිරීදම් දී එය ඇෙ වී 

වර්ත්නයක් ඇති කරවයි. දමම ත්ත්ත්වය තුළ සට ජ රලදයන් 

පිටත් ඇති ඉලක්කයකට නිවැරදි ව විදීම ඉත්ාම අපහසු 

කාර්යයකි. නමුත් දමම මත්සයයාට ආදලෝකදේ වර්ත්න 

දකෝණය නිවැරදි දලස අවද ෝධ කර දගන නිශ්චිත් 

ඉලක්කයට විදීමට සහජ රදයන් ම හැකියාව ලැබී තිදේ. දමය 

පරිණාමවාදී චින්ත්නය දකදසේ විග්රහ කරන්දන් ෙැයි අසන්නට 

කැමැත්දත්මු. සෑම සදත්කුටම ත්ම පරිසරදේ අභිදයෝග ජ රය 

ගනිමින් ජීවිත්ය පවත්වා දගන යාමට හැකියාව හා ඥයානය 

ල ා දිය හැක්දක් සර්වඥයානී නිර්මාත්ෘ දකදනකුට පමණි.  
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Anableps 

දමම මත්සය වර්ගය සිංහදලන් හඳුන්වන නම දසොයා ගැනීමට 

දනොහැකිවීම දහේතුදවන් එහි ඉිංග්රීස නම පමණක් දයොො 

ගත්දත්මු. දමම මත්සය වර්ගයට ඇති ෙෑස් අතිශයින් 

මවිත්කරය. ජ රලය මත් සට ෙෑදසේ අඩකින් ජ රලදයන් මතුපිට 

ෙකින්නටත් අනිත් දකොටදසන් ජ රලය තුළ ඇති ෙෑ ෙකින්නටත් 

දමම මාළුවාට හැකියාව ඇත්. ද ොදහෝ ජීව විෙයාඥයයින් දමම 

මත්සයා ට ඇස්  හත්රක්  ඇති  ව සඳහන් කරති. සැ ැවින්ම 

දමම මත්සය වර්ගදේ ඇස් දකොටස් දෙකකට ද දී සැකසී 

ඇති අත්ර දමය දකදලස නම් අනුක්රමික පරිණාමයකින් බිහි 

විය හැක්දක් ෙැයි අසන්නට කැමැත්දත්මු.  

ඔටුවා  

සත්ව දලෝකදේ එක් විස්මිත් නිර්මාණයකි ඔටුවා. 

කාන්ත්ාරදේ උෂ්ණත්වය දස. දග්රේ. අිංශක 50 ඉක්මවන 

ත්ත්ත්වදේ අවම වශදයන් දින අටක් පමණ ජ රලය හා ආහාර 

දනොමැතිව ජීවිත්ය ද්ක ගැනීමට ඔටුවාට හැකියාව ඇත්. ජ රලය 

ලීටර 130 ක් හා ආහාර කි. ග්රෑම්. 30 සට 50 අත්ර ප්රමාණයක් 

දිනකට ගැනීදම් හැකියාව ෙ ඌට ඇත්. කාන්ත්ාර පරිසරයට 

ඔදරොත්තු දෙන අයුරින් හිස  නාස් පුඩු  දෙකන්  කාන්ත්ාරදේ 

ත්ෙ උණුසුමට දමන්ම ශීත් සෘතුදව් ත්ෙ සීත්ලට ඔදරොත්තු දිය 

හැකි දලසට සැකසුනු සම සහ ඒ මත් වැඩුණු දරෝම  

දමොල්ලිය  පාෙ  විදශේෂදයන්ම කුර හා ෙණහිස ්දපදෙස් සකස ්

වී ඇති ආකාරය සැ ැවින්ම මවිත්කරය. දමම මවිත්කර 

සැකසුම අනුක්රමික ව පරිසරයට හැඩගැසීදම් පරිණාමවාදී 

සිංකල්පය අනුව කිසදසේත්ම සදු විය දනොහැක්කක්  වට පත් 

වී ඇත්දත් ෙැනට ඇති ඔටුවාදේ පිහිටීදම් කිසම අඩුවක් 

සහිත්ව කාන්ත්ාරදේ කටුක පරිසරයට ඔරුත්තු දීදම් හැකියාව 
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ඌට දකදලසවත් දනොමැති දහේතුදවනි. ඔටුවා ෙැනට ඇති 

පරිපුර්ණත්වය සහිත්වම මිහිත්ලය මත් විශව් නිර්මාත්ෘ විසන් 

නිර්මාණය කර ඇති  ව දමයින් සනාථ වන සත්යයකි.  

මුහුදු කැස් ෑවා 

(Ref: Encyclopedia of Animals –Maurice Burton –C.B.P.C. Publishing 

House) 

මුහුදද් ජිවත් වන මුහුදු කැස් ෑවා බිත්ත්ර ෙමන සමය ළිං වු 

විගස සමූහයක් දලසන් දවරළට පැමිදණති. දමය සාමානය 

දවරළක් දනොදව්. දමය දමහි එක් වන සයලුම කැස් ෑවුන් 

ෙැනට අවුරුදු 20-25 කාලයකට දපර  දමදළොව එළිය දුටු 

දවරළයි. ඔවුන් දමත්රම් දිර්ඝ කාලයක් මුහුදද් ජිවත් දවමින් 

කි.මි. 1000 කට වැඩි දුර ප්රමාණයක් මුහුදද් සැරිසරා 

මාලිමාවක් දහෝ අන් කිසදු උපකරණයක මග දපන්වීමකින් 

දත්ොරව ත්මන් දමදළොව එළිය දුටු දවරළම දසොයා ඒම 

සැ ැවින්ම ආශච්ර්යජ රනක සද්ධියකි. එම දවරදළේ සාමුහික ව 

ගැඹුරු වළවල් හාරා බිත්ත්ර ෙමා එම වළවල් වසා නැවත්ත් 

මුහුදද් ත්මන්ට හුරු ජිවිත්ය කරා ඔවුන් යති. බිත්ත්ර දමෝරා 

කටුදවන් එළියට එන කැස් ෑ පැටවුන්ට ත්නිදයන් ත්මන්ට 

ඉහළින් ඇති වැලි ප්රමාණය ඉවත් කර දගන එළියට ඒමට 

දනොහැක. ඔවුන් එක් ත්ැනක බිත්ත්ර පුපුරා එළියට එන 

දහයින් ඔවුන් ත්මන්ට ඉහළින් ඇති වැලි ත්ල්ලු කර දගන 

ඒමට සාමුහික ප්රයන්ත්යක දයදෙති.  

ඉහළට ආදව් ෙවල් කාලදේ  හිරු රසන්ය වැඩිදයන් ඇති 

අවස්ථාදව් නම් ඔවුන්  අවසාන වැලි ත්ට්ටුව ත්ල්ලු දනොකර 

අඳුර වැදටන දත්ක්  එත්ැනම ද්දි සටිති. අව්රශ්මිය වැඩි ෙවල් 

කාලදේ  ඔවුන් දවරළ මතු පිටට පැමිණියා නම් අනතුරු 

කිහිපයකට ඔවුන්ට මුහුණ පාන්නට සදු දවයි. රත් වී ඇති 
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වැල්දලන් ඔවුන්ට හානි සදු විය හැක. අනිත් අතින් ෙවල් 

එළියත් සමග ඔවුන් ඉත්ාමත් පහසුදවන් දගොදුරු දසොයන 

සතුන්දේ පහසු දගොදුරක්  වට පත්වන්නට ඉඩ ඇත්. 

බිත්ත්රදයන් දමොදහොත්කට දපර එළියට ආ කැස් ෑ පැටවුන් 

ට දමම කරුණු කාරණා  පිළි ඳ ව පුර්ව ෙැනුමක්  තිබිය 

දනොහැක. නමුත් ඔවුන් හැසදරන ආකාරය  දෙස සත්ා  ලන 

විට නිශච්ිත් වශදයන්ම ඔවුන්ට දමවැනි අනතුරු  පිළි ඳ ව 

පුර්ව ෙැනුමක් ඇති  ව ඉත්ාම පහසුදවන් නිගමනය කළ හැක. 

දපර පුහුණුවකින් දහෝ පුර්වාෙර්ශයකින් දහෝ දත්ොරව 

ජ රන්මදයන් ත්මන්දේ මිහිපිට පැවැත්දම්  ාධක මැඩ දගන 

ජිවත් වන්නට දමම ෙැනුම ල ා දුන් සර්වඥයානි අදයක් 

අනිවාර්යදයන්ම  සටිය යුතුය. එය එම සත්ත්වයාදේ  

නිර්මාත්ෘ හැර අන් කවදරක් නම්  විය හැකි ෙ? ස්වභාව ධර්මය 

යැයි අප හඳුන්වන ක්රියාවලිය දෙස විචාරාත්මක ව අපදේ  

නිරික්ෂණය දයොමු කරන විට දපනී යන මහඟු සත්යයක් 

තිදේ. සව්භාව ධර්මදේ ආශ්චර්යයන් ඉදේ සදුවන්නක් ෙ? 

නැතිනම් අති මහත් විශව් සැලැසම්ක් දහවත් නියාමයක 

දකොටසක් දලසන් එය ක්රියාත්මක වන්දන් ෙ යන්න අප විසන් 

දසොයා  ැලිය යුතු වැෙගත් කරුණක් ව පවතී. අප දමම 

ලිපිදේම සඳහන් දකොට ඇති පරිදි සව්භාව ධර්මය යනු ඵලය 

මිස දහේතුව දනොවන  ව අවද ෝධ කර ගත් යුතු ව ඇත්.  

දව්යා 

දව් තුඹස ඇතුළත් සැලස්ම දෙස ඔ  අවධානය දයොමු 

කළදහොත්  නියත් වශදයන්ම මවිත්දයනුත් මවිත්යට පත් වනු 

ඇත්. එහි අභයන්ත්ර සැලැස්ම නුත්න ගෘහ නිර්මාණ ිල්පීය 

ත්ාක්ෂණය ෙ පරෙවන්නකි. දමම දව් තුඹස දගොඩ නගා 

ඇත්දත් ග ඩා කාමර  දරෝගී සතුන්දේ කාමර  වාත්ාරය හා 

හිරු එළිය ල ා දීම සඳහා විවරයන්  විවිධ දකොටස් යා කරන 



 

 

 
81 

සැලසුම් සහගත් මාර්ගයන් සහ අනතුරක දී පිටවීම සඳහා හදිස 

පිටවීදම් දෙොරටු ආදිය ඇතුළු ව ත්වත් සුවිදශේීර අිංග 

කිහිපයකින් යුක්ත් වය. දමහි හැඩය දගොඩ නගා ඇත්දත් ගෘහ 

නිර්මාණ ි ල්පදේ නිපුණ  දව් පරිපුර්ණත්ාව ඇතිවය.  දමම 

දව් තුඹදසේ නිර්මාණකරුවන් වු දව්යන් අන්ධයන්  ව 

ඇසුවදහොත් ඔ ට එය අෙහා ගැනීමට අසීරු කරුණක් විය 

හැක. අන්ධ දව්යන්ට දමම නිපුණත්ාව ල ා දුන්දන් කවදරක් 

ෙ? 

දමදලස මිනිසා ත්මා ගැනත් ත්මා අවට පරිසරය ගැනත් 

දමොදහොත්ක් සත්ා  ැලුවදහොත් දම් සයල්ල පිටුපස එක්ත්රා 

නිශ්චිත් සැලසුම් සහගත් නියාමයක් ක්රියාත්මක වන  ව 

අවද ෝධ කර ගැනීමට හැකි වනු ඇත්. සර්වඥයානි 

සැලසුම්කරුදවක් දනොමැති ව දමම අලිංකාර සැලසුම් හා 

නියාමයන් ක්රියාත්මක විය හැකි ෙ? දමය සැකදයන් දත්ොරව  

අවද ෝධ කර ගත්දහොත් විශ්වදේ හා එහි අඩිංගු සයල්ල 

නිර්මාණය දකොට පාලනය කරන පරම අධිපති  ලයක් ඇති 

 ව ඔ ට නිශච්ිත් වශදයන්ම පිළිගැනීමට හැකි වනු ඇත්. 

දමම සත්යයන් සයල්ල අවද ෝධ කර ගැනීමට ඇති මග 

පිළි ඳ විමසුමක දයදෙන්නට අදේක්ෂා කරන්දනමු.  

5. මිනිසා සහ මිනිස ්ජීවිත්ය  

ජීවිත්ය යනු ක්රියාකාරකම්ය. සයලු ක්රියාකාරකම් සමග 

එක්ත්රා ප්රමාණයක ගැටලු හා ප්රශ්න ඈඳී ඇත්. මිනිස ්ජීවිත්දේ 

සාර්ථකත්වය අත්පත් කර ගැනීම උදෙසා දමම ගැටලු හා 

ප්රශ්න සාර්ථක අයුරින් විසඳීමට මිනිසා දවදහදසමින් සටියි. 

මිනිස් ජීවිත්දේ ප්රශ්න පිළි ඳ ව ඉත්ා පළල් දකෝණයකින් 

විමසන විට ඒවා දකොටස් දෙකකට වර්ග කළ හැක. දමම 

පළල් වර්ගීකරණය අනුව මිනිසාදේ ප්රශන් දලෞකික ජීවිත්දේ 
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ප්රශන් හා දලෝදකෝත්ත්ර ජීවිත්දේ ප්රශන් වශදයන් ද ො දවන් 

කළ හැක.  

දලෞකික ජීවිත්දේ මිනිසා මුහුණ පාන ප්රශ්න අතුරින්  

දසෞඛ්යය  අධයාපනය  ජීවදනෝපාය  පවුල් ජීවිත්ය  සමාජ ර 

සම් න්ධත්ාවන්  පරිපාලනය  රාජ රයය පාලනය  නීතිය හා 

අධිකරණමය කටයුතු දමන්ම ජ රාත්යන්ත්ර සම් න්ධත්ාවන් 

ආදී ක්දෂේත්රයන්දගන් මතු වන කරුණු වැෙගත් සථ්ානයක් 

ගනියි. මිහිත්ලය මත් ජීවත් වන සෑම මිනිදසකුටම කුමන 

අයුරකින් දහෝ දමවන් ප්රශ්නයන්ට මුහුණ දීමට සදුවීම 

වැළැක්විය විය හැකි කරුණක් දනොදව්. දමවන් ප්රශ්නයන් 

පිළි ඳ ව විසඳුම් දසවීදම්දී මිනිසා ෙක්වන ප්රාදයෝකකත්වය  

කාර්යක්ෂමත්ාව හා බුද්ධි දගෝචර භාවය මත් මිනිසාදේ 

සාර්ථකත්වදේ මිනුම් ේඩඩ සැකසී ඇත්.  

දලෝදකෝත්ත්ර ජීවිත්ය පිළි ඳ ව මිනිස් සදත් ප්රශ්න මතු 

වන්නට ආරම්භ වන්දන් වයසන් එක්ත්රා ප්රමාණයකට 

මුහුකුරා යෑදමන් පසුව ල න බුද්ධිදේ පරිණත්යත් සමගය. 

දමම අති වැෙගත් ප්රශ්නය පිළි ඳ ව අවාසනාවට  හුත්රයකින් 

අප ෙැක ඇත්දත් කිසඳු බුද්ධිමය විචාරයකින් දත්ොරව 

දෙමව්පියන්දේ පිළිදවත් අන්ධානුකරණය කිරීමකි. අපට 

අවශයත්ාව තිදේ නම් දලෞකික ජීවිත්දේ සදු වන වැරදි 

නිවැරදි කරගන්නටත්  එදලසම අකුසලයන්ට ප්රතිකර්ම දයොො 

ගන්නටත් අවස්ථාවන් විවෘත් ව ඇත්. දමවන් අවසථ්ාවක් 

දලෝදකෝත්ත්ර ජීවිත්දේ තිදේ යැයි කිසම ෙහමක් 

උගන්වන්දන් නැත්. දලෝදකෝත්ත්ර ජීවිත්ය අපදේ දලෞකික 

ජීවිත්දේ ඵල දනළාගන්නා ස්ථානය දලසයි අප ෙකින්දන්. 

දලෝදකෝත්ත්ර නැතිනම් මරණින් මතු ජීවිත්යක් සැ ැවින්ම 

තිදේ ෙ? මරණින් මතු ජීවිත්යක අවශයත්ාව කුමක් ෙ?  අප 

දමම කරුණු දකදරහි ෙ අවධානය දයොමු කළ යුතු ව ඇත්.  
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සෑම ෙහමක්ම මරණින් මතු ජිවිත්යක් ගැන විශ්වාස කරයි. 

මරණින් මතු ජිවිත්ය සත්යය  ව පිළිගැනිමට අවශය වන 

සදහේතුක සාධක  කිහිපයක්  ඇත්. අප දමහි  ආරම්භදේදි  

සාකච්ඡා කළ පරිදි සොචාරය මිනිසාට පමණක් උරුම වු 

සුවිදශේෂි වු ලක්ෂණයකි. සොචාරාත්මක ජීවිත්යක් ගත් කිරීම 

සෙහා මිනිසා විසන් විවිධ ආකාරදේ දුරාචාරාත්මක 

ක්රියාවන්දගන් ඉවත් විය යුතු දවයි. නමුත් දමම දුරාචාරයන්  

තුළ ක්ෂණික හා ත්ාවකාලික වින්ෙනයක් හා ත්ෘේතියක් ඇති 

 ව  අපි ෙනිමු. මිනිසා වින්ෙනයට හා ත්ෘේතියට  ආශා කරයි. 

දමම ආශාවන් විසන් මතු කරන්නා වු දිරිගැන්විම් වලට වහල් 

දනොවි සාරධර්ම රකිමින් කටයුතු කිරිම සෙහා  විදශේෂිත් වු 

ප්රයත්නයක මිනිසාට නියැදළන්නට සදු දව්. අනිවාර්යදයන්ම 

දමම අධිෂඨ්ානශීලි ප්රයත්නය සඳහා යහ විපාක ප්රොනය 

කිරිමක් මිනිසාට සදු විය යුතුය. එදසේ නිරන්ත්ර යහ විපාක 

ප්රොනය කිරිමක් දකදරහි විශව්ාසය ත්ැබිදමන්  මිනිසාදේ යහ 

ක්රියාවන් සඳහා වු නැඹුරු ව  වඩා ශක්තිමත් වනු ඇත්. දමම 

යහ  විපාක ප්රොනය කිරිම මිනිසාදේ මිහිත්ලය මත් වු ජිවිත්දේ 

දි සදු වන්නක් දනොදව්. එදලසන්ම දුරාචාරදයහි නියැදළමින් 

ත්ම හැකම් වලට වහල් වි කටයුතු කරන්නාට ෙ විපාක අත්කර 

දීමක් සදු විය යුතුය. දමය ෙ මිහිත්ලය මත් වු මිනිසාදේ 

ජිවිත්දේ දි නිස පරිදි සදුවන්නක් දනොදව්.  

ඇත්ැම් දුරාචාර කටයුතු වැළැක්විම සඳහා මිනිසා විසන් නීති 

සකස් කර තිබුණ ෙ දම්වා නිස පරිදි ක්රියාත්මක දනොවන  ව ෙ 

අපි ඉත්ා දහොදින් ෙනිමු. එදහයින් මිනිසාදේ සොචාරාත්මක 

ජිවිත්යට දිරි දෙන ඔහුට ඒ සඳහා මානසක ව හා කායික ව 

උනන්දු කරවන හා දපොලඹවන ආකාරදේ නිශච්ිත් ව ත්ම යහ 

ජිවිත්ය සඳහා යහ විපාක ල ා දෙන ත්ැනක් අනිවාර්යදයන්ම 

තිබිය  යුතුය. දමය නිස දලස මිහිත්ලය මත් වු ජිවිත්දේ දි  සදු 
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දනොවන නිසා මරණින් මතු ජිවිත්දේ දි පරම සාධාරණිය 

විනිශච්යකින් පසු මිනිසාට යහ විපාක ප්රොනය කිරිමක් පිළි ඳ 

ව ඔහු විශ්වාස කරයි. දමම විශව්ාසය දනොමැති නම් මිනිසාදේ 

මිහිත්ලය මත් වු  සොචාරාත්මක ජිවන සිංකල්පය සහමුලින්ම 

බිඳී යන්නට ඉඩ තිදේ. එදලසන්ම දුරාචාරදයහි 

දයදෙන්නන්ට ෙ ඔවුන් ව එයින් වළක්වාලන ආකාරදේ 

විපාක දිමක් සදු දනොවුවදහොත් දුරාචාරය රජ රයන මිනිස ්

සමාජ රයක්  වට අප පත් වනු නියත්ය. අෙ දලොදව් සදුදවමින් 

පවතින්දන් මිනිසා මරණින් මතු විපාක අත් විඳින්නට සදු වන 

ත්ත්ත්වය අමත්ක  දකොට ත්ාවකාලික ආස්වාෙය හා ත්ෘේතිය 

පසුපස දිව යමින් මුළු මහත්  මිනිස්  සමාජ රයම තිරිසන් පිරිසක් 

 වට පත් කරන්නට කටයුතු කරමින් සටීමය. 

“(නබිවරය) ත්ම ආශාවන් (ත්ෘෂ්ණාවන්) ත්මන්දේ දෙවිඳුන් 

වශදයන් කව්රුන් පත්කර ගත්දත් ෙ ඔහු ව නුඹ දුටුදවහි ෙ? 

නුඹ ඔහුට ආරක්ෂකදයකු දලස සටින්දනහි ෙ? ඔවුන්දගන් 

වැඩි දෙදනකු (නුඹදේ මග දපන්විම් වලට) සවන් දෙන්දන් 

යැයි ෙ  නැත්දහොත් එය වටහා ගන්දන් යැයි ෙ නුඹ සත්න්දනහි 

ෙ? ඔවුන් තිරිසනුන් දලස මිස දවන කිසවක් දනොමැත්. නැත්  

ඔවුන් (තිරිසනුන්ට වඩා) ඉත්ාමත් දනොමග කයවුන් දලස 

සටින්නන් ය”. (අල් කුර්ආන් 25 :43 - 44)  

දමයින් අෙහස් වන්දන් ත්ම සදත්හි උත්පාෙනය වන්නා වු 

පහත් හා දුරාචාර හැඟීම් වලට යටත් වන්නා නියත් වශදයන්ම 

තිරිසනුන්ට වඩා පහත් ත්ත්ත්වයකට පත් වන  වය. දමම 

ත්ත්ත්වය දවනස් කරන්නට නම් මිනිසාදේ සත් සත්න්හි 

මරණින් මතු ජිවිත්යක් ඇති  වත් එහිදි ත්මන්දේ මිහිත්ලය 

මත් වු ජිවිත්දේ සයලු ක්රියාවන් සෙහා විපාක  විඳින්නට  සදු 

වන  වත් ඔහුට ඒත්තු ගැන්විය යුතුය. මරණින් මතු ජිවිත්ය 

පිළි ඳ විශ්වාසය නිශච්ිත් වශදයන්ම මිනිසා ව නිවැරදි 
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විශව්ාසයකින් හා යහ ක්රියාවන්දගන් පරිපුර්ණ වු අදයකු  වට 

පත් කරන්නට මග සලස්වයි. 

අනිත් අතින් අපරාධය හා ෙඬුවම පිළි ඳ නීති රීති මිහිත්ලය 

මත් ඇත්. එක් අදයකු මරා ෙැමුදවකුටත් මිනිසුන් හැට 

ලක්ෂයකට වඩා මරා ෙැමු හිට්ලර්ටත් උපරිමදයන් දිය හැකි 

වන්දන් එක හා සමාන මරණ ෙඬුවමක් පමණි. ත්මන් කළ 

වරදද් ප්රමාණය අනුව දමම ෙඬුවදම් සාධාරණිත්වයක් 

දනොමැති  ව ඕනෑම අදයකුට වැටදහනු ඇත්. එදහයින් ත්ම 

වරදද් ප්රමාණය අනුව ෙඬුවම් ල ා දෙන ත්ැනක් තිබිය යුතු  ව 

පිළිගැනිමට මිනිසාට අපහසුත්ාවක් තිබිය දනොහැක. එය ෙ සදු 

විය හැක්දක් මරණින් මතු ජිවිත්දේ පමණක්  ව අපට 

පිළිගන්නට සදු දව්. එයට ප්රධාන දහේතුව පරම සාධාරණීය 

යුක්තිය පසඳලීදම් පිළිදවත්ක් සකස් කිරීදම් හැකියාව 

මිනිසාදේ ශක්තියට පරි ාහිර වුවක් වන අත්ර පවතින  

පිළිදවත් ක්රියාත්මක කිරීදම්දී වුවෙ මිනිසාටම ආදව්ණික වූ 

ද ොදහෝ දුර්වලත්ාවන් දහේතුදවන් ම  එහි සර්ව පරිපුර්ණ 

සාධාරණත්වයක් හා සාර්ථකත්වයක් සහතික කළ දනොහැකි 

ත්ත්ත්වයක් උො වී ඇති  ව සක්සුෙක් දසේ පැහැදිලිය. 

දමම ෙඬුවම් දිම සඳහා සයලුම ෙහම් අපායක් පිළි ඳ 

සිංකල්පයක් ඉදිරිපත් දකොට ඇත්. දමය පාරදභෞතික 

සිංකල්පයකි. අවාසනාවට ඇත්ැම් ෙහම් දමම පාරදභෞතික 

සිංකල්පය දභෞතික එකක්  වට පත් දකොට ඇත්. අපාය පිහිටා 

ඇත්දත් දපොදළොව යට දමත්රම් ගැඹුරකින්  ව පවසන විට  

එය දභෞතික ත්ත්ත්වයට පත් දවයි. දමමකන් එම සිංකල්පය 

මිත්යාවක්  ව සත්න්නට ද ොදහෝ විට ඉඩ ඇත්. දම් 

දහේතුදවන් ම මිනිසාදේ සොචාර සම්පන්න ජීවිත්යට 

ද දහවින් උපකාරී වන සාධකයක් වූ මරණින් මතු ජීවිත්ය 

අර්ථ ු නය දෙයක්  වට පත් ව ඇත්.  
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මරණින් මතු විපාක විඳින්නට සදු වන  ව නිශච්ිත් ව විශ්වාස 

කරන්නා දුරාචාරදයන් හා අපරාධයන්දගන් වැළකි සටිමට 

ප්රයත්නයක දයදීම යථාර්ථයකි. නමුත් මරණින් මතු ජිවිත්යක් 

ඇති  ව පවසන අත්ර එය මිත්යාවක් හා අවිෙයාත්මක එකක් 

 වට පත් දකොට තිදේ නම් වින්ෙනය හා ත්ෘේතිය දසොයන 

මිනිසා තිරිිංග දනොමැති ව දුරාචාරයට හා අපරාධයන්ට දයොමු 

විම වැළැක්විය හැකි කරුණක් වන්දන් දකදලස ෙ?  

අනිත් අතින් ත්ම මරණින් පසු උපදින්දන් ත්මා ම දනොවන 

 වත් ත්මන්දේ කුසල් හා අකුසල් හි විපාක විඳින පුද්ගලයා 

ත්මා දනොවන  වත් උගන්වන්දන් නම් එය දකදසේ නම් 

මිනිසාදේ මිහිත්ලය මත් වු ජිවිත්දේ දි ඔහු ව සොචාර 

සම්පන්න යහ අදයකු  වට පත් කර වන්නට උපකාරි වන්දන් 

ෙැයි විමසන්නට කැමැත්දත්මු. ත්මාදේ සයල්ල අනිත්ය  වත්  

ත්ම මරණින් පසු සදු වන්දන්  අනිත්ය වු ත්මා විනාශ වි දගොස ්

ත්මන්දේ යහ හා අයහ ක්රියාවන්දේ විපාක විඳින සහමුලින්ම 

දවන අදයකු බිහි විම පමණක් යැයි උගන් වන විට අප ඇදී 

යන්දන් කුමන දිශාවකට ෙ? ත්ම මරණින් පසු උපදින්දන් ත්මා 

ම දනොදව් නම් වින්ෙනය හා ත්ෘේතිය දසොයන මිනිසාට ත්ම 

සදත් උපදින සයලු ආශාවන්ට වහල් වි සමාවකින් දත්ොරව 

දුරාචාරදේ පසුපස දුව යන්නට දිරි දීමක් දමයින් සදුදවනවා 

දනොදව් ෙ? 

කරන ලෙ කිසයම් අකුසලයක් සඳහා මරණින් මතු නැවත් ඉපදී 

විපාක විඳින්දන් නම් ත්මා විසන් සදු කරන ලෙ අකුසලය 

සඳහාම ත්මා විපාක විඳින්දන් ෙැයි අොළ ත්ැනැත්ත්ාට 

අවද ෝධ දව් ෙ? දපර ජීවිත්යක දී කරන ලෙ අකුසලයක් සඳහා 

නැවත් ඉපදුද්ඩ සුනඛ්දයකු දලස නම් එකී සුනඛ්යාට ත්මා 

සුනඛ්දයකු දලස ඉපදුද්ඩ ත්මා විසන් දපර ජීවිත්දේදී කරන 

ලෙ අකුසලයක් නිසා ෙැයි ෙනියි ෙ? ෙැදන් ෙ?  
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සුනඛ්දයකු දලස නැවත් ඉපදී එකී සුනඛ්යා ලෙ අහර අනුභව 

කර ගසක දසවද්ඩ සැනසල්දල් හිඳ සටීම දහෝ නිො සටීම 

ද ොදහෝ විට අපි සයලු දෙනා ෙැක ඇත්දත්මු. කිසදු විඳවීමක් 

දනොමැතිව සුනඛ් සුවදයන්ම කල්ගත් කරයි. ඌට ත්මා 

සුනඛ්දයකු දලස දහෝ සුනඛ් දව්ෙනාවන්ට මුහුණ දී සටින්දන් 

දපර ජීවිත්යක දී කරන ලෙ අකුසලයක් නිසාදවනි යන්න 

නියත් වශදයන්ම දනොෙනී යන්න බුද්ධි දගෝචර සයලු දෙනා 

එකදහළාම පිලිගනිතියි හුදෙක්ම විශව්ාස කරන්දනමු.  

සුනඛ් උපහැරණය මිනිසාට වූවෙ උචිත් යැයි සත්න්දනමු. දමම 

ජීවිත්දේ ෙඬුවම් ල න්නා වූවෙ තිලිණ ල න්නා වූවෙ ත්මාදේ 

දපර ජීවිත්දේ ඵලවිපාකය නිසාම ත්මාට හිමි දද් ලැබී ඇත්ැයි 

යන දච්ත්නාව ෙැනිය යුතුය යන්න සඳහන් කළ යුතුය. අපට 

එදසේ ෙැදන් ෙ යන්න ගැන කරුණාකර දමොදහොත්කට සත්ා 

 ලන්න.     

මිනිසාදේ දහෝ අන් ජීවිදයකුදේ දහෝ ක්රියා පිළි ඳ මරණින් 

මතු විපාක දීම සදු කිරීදම් යාන්ත්රණය කුමක් ෙ යන්න 

ද ොදහෝ ෙහම් හි පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරිපත් දකොට දනොමැත්. 

ජීවිදයකුදේ ජීවිත් කාලයක දහොඳ නරක සටහන් දහෝ වාර්ත්ා 

තිද න්දන් දකොදහේ ෙ? දමය සදුවන නියාමයක් පිළි ඳ 

සඳහනක් ඇත්. දමම නියාමය දහෝ සද්ධාන්ත්ය ඉදේ ඇති වී 

ක්රියාත්මක විය හැකි ෙ? ඵලයක් ඇති වීමට පාෙක වූ දහේතුව 

විග්රහ දනොදකොට එම දහේතුව අහඹුවක් දලස ෙැක්වීමට 

උත්සාහ කිරීම පිළිගත් හැක්දක් දකදලස ෙ?  

ඉස්ලාමය දමයට හාත්පසන්ම දවනස් වු ආකාරයකින් දමම 

සිංකල්පය ඉදිරිපත් කරයි. එය මිනිසාදේ විචාර බුද්ධියට 

එකඟ විය හැකි දමන්ම නුත්න විෙයාත්මක සාධක පෙනම් කර 

දගන කරන්නා වු ඉදිරිපත් කිරීමක් දලස ඔ ට ෙැකිය හැකිෙ 

යන්න පිළි ඳ ව කරුණාකර විමසුමක දයදෙන දලස ඉල්ලා 
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සටින්නට කැමැත්දත්මු. නිවැරදි විශව්ාසය දමන්ම සොචාර 

සම්පන්න ජිවිත්යකට ඉසල්ාමීය මරණින් මතු ජිවිත්ය පිළි ඳ ව 

වු සිංකල්පය දිරිගැන්විමක් කරන්දන් ෙ නැද්ෙ යන්න පිළි ඳ ව 

නිගමනය කළ යුතු ව ඇත්දත් ඔ මය. පළමු ව මරණින් මතු 

ජිවිත්යක් සහතික වශදයන් ම ඇති  වත් එහි දී මිහිත්ලය මත් 

කළ ක්රියාවන්ට විපාක විඳින්නට සදුවන්දන් ඔ ටමය යන 

අෙහස අල් කුර්ආනය අවුරුදු 1400කට දපර ඉදිරිපත් කර ඇති  

ආකාරය විමසා  ලමු. 

“(මිය දගොස් දිරාපත් වි පස්  වට පත් වුණු පසු) ඔහුදේ ඇට 

සැකිල්ල  අපි එක් ද්ස් (දකොට ඔහු ව පුනර්නිර්මාණය) 

දනොකරන්දනමු යැයි මිනිසා සත්න්දනහි ෙ? දනොඑදසේය  

ඔහුදේ ඇඟිලි තුඩ පවා (දපර තිබු ආකාරදයන්ම) ත්ැබිමට 

ත්රම් අපි  ලසම්පන්න වන්දනමු”. (අල්කුර්ආන් 75 : 2 - 4) 

මිනිසාදේ සත් තුළ නළියන නිරන්ත්ර සැකයක්  එනම් ත්මා 

මියදගොස් දිරාපත් වී පස ් වට පත් වුවායින් පසුව දකදසේ නම් 

ඔහු ව නැවත්ත් පුනර්නිර්මාණය කරන්දන්ෙ යන ප්රශ්නය මතු 

කරමින්  මිනිසාට  ප්රතික්දෂේප කළ දනොහැකි ආකාරදේ 

විෙයාත්මක සාක්ෂියක් සහිත් ව අල් කුර්ආනය පිළිතුරු සපයන 

ආකාරය සැ ැවින්ම සෑම මිනිදසකුදේම අවධානයට ලක් විය 

යුතු කරුණක්  ව අපි ෙකින්දනමු. මිනිසාදේ ඇඟිලි තුඩ 

එකිදනකට දවනස්  ව එනම් එක් අදයකුදේ ඇඟිලි තුඩ 

ත්වත් අදයකුදේ ඇඟිලි තුඩට සමාන දනොවන  ව පළමු වරට 

දසොයා ගනු ලැබුදව් 1880 දී බ්රිත්ානය ජ රාතික ප්රැන්සස ්දගෝල්ඩ් 

විසනි. ඇඟිලි තුදඩහි ඇති දමම සුවිදශේෂත්වය දකදසේ නම්  

අවුරුදු 1400 කට දපර පහළ වු අල් කුර්ආනය අපට 

ෙක්වන්දන් ෙ යන්න සත්ා  ැලිය යුතු වැෙගත් කරුණක් 

දනොවන්දන් ෙ? අපට උපතින්ම ලැද න හැඳුනුම් පත් ඇඟිලි 

තුඩයි. එය ත්මා ම  ව සනාථ කරන දවනස් කළ දනොහැකි 
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ප්ර ලත්ම සාක්ෂියයි. දමම ප්රාතිහාර්යජ රනක සත්යය සමග 

දෙවිඳුන් මරණින් මතු ජිවිත්ය පිළි ඳ ව අපට ෙන්වන්දන් නම් 

එම ජිවිත්ය ප්රතික්දෂේප කරන්නට අපට හැකියාවක් තිදේ ෙ? 

අනිත් අතින් පුනර්නිර්මාණය කරනු ල න්දන්  මිය කය 

මිනිසා ම   ව සහතික කරන පණිවිඩයත් දමම කුර්ආන් 

වැකිය තුළ  ගැේ වි තිද නවා දනොදව් ෙ? එදසේ නම් මිහිත්ලය 

මත් වු ත්මාදේ ජිවිත්ය සම් න්ධ ව දකත්රම් දුරට ප්රදව්ශම් 

විය යුතුෙ යන්න ගැන අවවාොත්මක පණිවිඩයක් දමම අල් 

කුර්ආන් වැකිදයහි අඩිංගු වි තිදේ ෙ යන්න ගැන අප 

අනිවාර්යදයන්ම සත්ා  ැලිය යුතු දනොවන්දන් ෙ? සොචාරය 

සම් න්ධ ව අසාර්ථක රටක් යන ත්ත්ත්වය කරා දව්ගදයන් 

ගමන් කරමින් සටින්නා වූ අපදේ මාත්ෘ භුමිය අපට හඬ නගා 

පවසන්දන් කුමක් ෙ? මත්පැන් පරිදභෝජ රනය  සත්්රී දුෂණ  ළමා 

අපචාර  මිනිස් ඝාත්න හා සය දිවි නසා ගැනීම් වැනි දුරාචාරී 

ක්රියා පිළි ඳ ව දලෝක වාර්ත්ා පිහිටු වන ත්ත්ත්වයකට 

ආසන්න ව ඇත්දත් කුමක් නිසා ෙ යන්න අප සැදවොම සත්ා 

 ැලිය යුතු ව තිද නවා දනොදව් ෙ? අප දමදත්ක් අනුගමනය 

කළ පිළිදවත් හි අඩුපාඩුවක් පිළි ඳ පැහැදිලි මග සලකුණක් 

දමයින් දහළිෙරවු දනොවන්දන් ෙ?      

අපාය පිහිටා ඇති ස්ථානය ගැන නිශ්චිත් සථ්ානයක් 

දනොකියන අල් කුර්ආනය එය පාරදභෞතික වුවත් මිනිසාට 

අපහසුත්ාවකින් දත්ොරව විශව්ාස කළ හැකි අයුරින් විෙයාත්මක 

සාධකයන් අපාය පිළි ෙ ව සඳහන් වැකියන් හි අඩිංගු දකොට 

ඇත්. 

“කවුරුන් අපදේ සිංඥයාවන් (අල්කුර්ආනදේ ඉගැන්විම්) 

ප්රතික්දෂේප  කරන්දන් ෙ ඇත්දත්න්ම (විනිශච්ය දිනදේ දි) අපි 

ඔවුන්ව නිරදේ කන්නට යවන්දනමු. ඔවුන්දේ  සම (එම 

කන්දනන්) ෙැවි විනාශ වි යන සෑම විටම පිලිසස්ීදම් දව්ෙනාව 
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(නිරන්ත්රදයන්) ෙැනීම සඳහා ඒ දවනුවට අලුත් සමක් මාරු 

කරමින් සටින්දනමු. අල්ලාහ් අති  ල සම්පන්නය. 

ප්රඥයාවන්ත්ය.” (4:56) 

ඉහත් අල් කුර්ආන් වැකිය ෙැනුම් දෙන්දන් පිලිස්සදම් 

දව්ෙනාව ෙැදනන්දන් සදමන්  වය. ඉත්ා නුත්න ශරිර වුහ 

විෙයාත්මක  (Anatomy) දසොයා ගැනිමක් නම් සදමහි දව්ෙනා 

ග්රාහකයන්  (Pain Receptors) ඇති  වත් සම සහමුලින්ම 

විනාශ වි කයායින් පසු දව්ෙනාව දනොෙැදනන  වත්ය. දලෝක 

ප්රසද්ධ වුහ විෙයාඥයදයකු වු ත්ායිලන්ත්දේ චියෑිංමායි විශව් 

විෙයාලදේ මහාචාර්ය ත්ගත්ත් දත්ජ රසන් හට (Prof. Tagatat 

Tejesen) දමම අල් කුර්ආන් වැකිය මුසල්ිම් විෙයාඥයයින් විසන් 

දපන් වු අවසථ්ාදව්දි අල් කුර්ආනය අවුරුදු 1400 ක් පැරණි 

යැයි ෙැන ගත් විට මවිත්දයනුත් මවිත්යට පත් විය. ඉත්ා නුත්න 

විෙයාත්මක දසොයා ගැනීමක් දකදසේ නම් අවුරුදු 1400කට 

දපර අල් කුර්ආනයට ඇතුළු විය හැකි වන්දන් ෙැයි ඔහු විසන් 

විමසා සටින ලදී. අල් කුර්ආනදේ ඓතිහාසක පසුබිම පැහැදිලි 

කිරිදමන් පසු එහි ඉිංග්රිස පිටපත්ක් ල ා ගත් දමම මහාචාර්ය 

වරයා අවුරුද්ෙක් මුළුල්දල්  අල් කුර්ආනය හොරා දසෞදි 

අරාබිදේ රියාද්  නුවර පවත්වනු ලැබු අට වැනි වවෙය  

සම්මන්ත්රණදේදි ප්රසද්ධිදේම ඉස්ලාමය වැලඳ ගත්දත්ය. 

ඉස්ලාමය වැලෙ ගනිමින්  එතුමා ප්රකාශ කදළේ පාර දභෞතික 

සාධක දමවන් නුත්න විෙයාත්මක සත්යයන් සමග මිනිසාදේ 

අවධානයට  ඉදිරිපත් කිරිදමන් එය විශව්ාස කිරිමට හා 

පිළිගැනීමට මිනිසාට පහසුවක් ඇති වන  වයි. එතුමා දමම 

සම්මන්ත්රණදේ දි කළ කථාව අෙත් youtube.com දවේ 

අඩවිදයන් සැමට  ෙැක අසා ගන්නට හැකියාව ඇත්. අප දමම 

ලිපිදයන් සාකච්ඡා කදළේ ත්ර්කයට නුත්න විෙයාවට බුද්ධියට 

හා විචාරයට පිළි ගත් හැකි අයුරින් මිනිසාදේ මරණින් මතු 
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ජීවිත්ය පිළි ඳ ව විශ්වාස කිරීමට පාෙක වන්නා වූ කරුණු 

ඔ දේ බුද්ධිමය අවධානය පිණිස ඉදිරිපත් කිරිමය.  

6. මිනිසාදේ ෙහම  

ඉහත් මාත්ෘකාදවහි සාධක දෙකක් ෙක්නට ඇත්. එම සාධක 

දෙක නම් මිනිසා සහ ෙහමයි. අප ද ොදහෝ විට කර ඇත්දත් 

දමයින් එක් සාධකයක් පමණක් ගැන කරුණු ඉදිරිපත් 

කරමින් අදනක් සාධකය පිළි ඳ අවධානය දයොමු කිරීම 

පැහැර හැරීමයි. ෙහම පිළි ඳ ව විග්රහයන්හි දයදෙන අපි මිනිසා 

එය පිළි ගත් යුතු  වට මත්වාෙයන් ඉදිරිපත් කරන්දනමු. එය 

කිසදසේත්ම සුදුසු හා විෙයාත්මක පිළිදවත්ක් දනොවන  ව 

අපදේ මත්යයි. මිනිසාදේ සව්භාවිකත්වය පිළි ඳ ව අවධානය 

දයොමු දනොදකොට තිද න ෙහම ඔහුට සුදුසු යැයි තීන්දු කිරීම 

කිසදසේත්ම සාධාරණීය පිළිදවත්ක් දලස පිළිගැනීම අනුමත් 

කළ හැක්දක් කා හටෙ? එදහයින් පළමු ව මිනිසාදේ 

ස්වභාවිකත්වය පිළි ඳ ව කරුණු විමසා එම ත්ත්ත්වයන්ට 

වඩාත් උචිත් මග දපන්වීම කුමක් ෙ යන්න පිළි ඳ ව සාකච්ඡා 

කරමු. 

සත්ව දලෝකදේ සාමාජිකදයකු වන මිනිසාට පමණක් ෙහමක 

අවශයත්ාව මතු වී ඇත්දත් කුමන දහේතුන් නිසා ෙ? එදහයින් 

මිනිසා ව අවද ෝධ කර ගැනීම පිණිස මිනිසාදේ හා සත්ව 

දලෝකදේ අදනකුත් සාමාජිකයින් අත්ර ඇති මුලික 

දවනස්කම් කිහිපයක් පිළි ඳ ව පළමු ව විමසා  ලමු. 

එළදෙනක් ත්ම පැටියා දලොවට බිහි කළ විගස මිහිත්ලයට 

එකතු වන දමම නව ජීවියාදේ ෂණික අවශයත්ාව වන්දන් 

කුසකන්න හා පිපාසය සිංසඳුවා ගැනීමය. දමම අවශයත්ාව ඉටු 

කර ගන්නා ආකාරය දහෝ ඉටු කර ගත් හැකි සථ්ානය පිළි ඳ 

ව ෙැනුවත් කිරීමක් එළදෙන විසන් ත්ම පැටියාට ල ා 
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දෙන්දන් නැත්. මිනිත්තු කිහිපයකට දපර ෙක්වා එළදෙනදේ 

ගර්භාෂදේ සටි දමම පැටියා ඉන් පිට ව ආ පසු ත්ම ජීවිත්දේ 

නව පරිසරයට අනුව ජීවිත්ය සකස් කර ගන්නට ෙැනුම ල ා 

ගන්දන් කුමන මාර්ගයකින් ෙ? කිසදවකුදේ මගදපන්වීමකින් 

දත්ොරව ත්ම ආහාරය තිද න ත්ැන දහොඳින් ෙන්දනකු දලස 

වැස්සදගන් කිරි උරා ද ොන්නට දමම නව ජීවියා කටයුතු 

කිරීම සැ ැවින්ම මවිත් කර දනොවන්දන් ෙ? කරුණාකර සත්ා 

 ලන්න.  

මනුෂය ෙරුදවකු දලොවට බිහි වූ විට දමදලස ක්රියා කිරීදම් 

හැකියාව එම ෙරුවාට තිදේ ෙ? අලුත් උපන් ෙරුදවකුදේ 

අසරණභාවය අප සැම දහොඳින් ෙන්නා කරුණකි. මවදේ 

ආෙරය  දසදනහස  කරුණාව දනොලැබුණා නම් දින දෙකකට 

වඩා ජීවත් වීදම් වාසනාව දමම ෙරුවාට දනොලැබී යනු ඇත්. 

දමම සාධක නිරීක්ෂණය කිරීම මත් අපට එළඹිය හැකි 

නිගමනයන් කුමක් ෙ? සත්ව දලෝකදේ සාමාජිකයින් දලොවට 

බිහි වන්දන් ජීවත් වීම සඳහා වූ පුර්ව ජ රන්ම සැලැස්මක් සහිත් 

 ව අපට එළඹිය හැකි පළමු නිගමනයයි. දම් දහේතුව නිසාම 

සත්වයින්ට මග දපන්වීමක අවශයත්ාවක් මතු වන්දන් නැත්. 

එනිසා උන්ට ෙහමක දහෝ පාලකයින්දේ අවශයත්ාව අොළ 

දනොවන ත්ත්ත්වයක් පැහැදිලි ව ෙක්නට ඇත්. මනුෂය 

ෙරුවාදේ ත්ත්ත්වය දමයට හාත්පසන්ම දවනස් ය. මිනිසාට 

පරිපුර්ණත්වදයන් සපිරි විශව්ීය මග දපන්වීමක් (Complete 

Universal Guidance) අවශය වන ත්වත් වැෙගත් සාධකයක් දෙස ෙ 

අපදේ අවධානය දයොමු කරමු.  

දලොව සයලු ෙෑ මූලික වශදයන් මිනිසාදේ ප්රදයෝජ රනය 

සඳහාම ෙ? පරිසරය ඉමහත් දලස දවනස ් කළ හැක්දක් 

මිනිසාට පමණක් ෙ? ඔහුට දමම සුවිදශේීර හැකියාව ලැබී 

තිද න්දන් කුමක් නිසා ෙ? මිනිසා පරපුදරන් පරපුරට 
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මිහිත්ලදේ පාලකයා දලස  ක්රියා කරන  ව සත්යයක් දසේ 

පිළිගැනීමට අපට දුෂ්කරත්ාවක් තිදේ ෙ? පාලකදයකුට යහ 

පාලනයක් සඳහා මඟ දපන්වීමක් හා නීති පද්ධතියක් අවශය 

දනොවන්දන් ෙ? දමම මඟ දපන්වීම හා නීති ක්රමය ඔහුටම 

සාො ගත් හැකි එකක් ෙ? දම් සයල්ල හැසරවීමට ඔහුටම  

සුවිදශේීර වූ ඥයානයක් අවශය දනොවන්දන් ෙ?  

මිනිසා මිහිත්ලදේ පාලකයා හා භාරකරුය 

මිනිසා මිහිත්ලදේ භාරකාරදයකු දලස හා පාලකදයකු දලස 

ක්රියා කරන  ව අප අවට සදු වන ෙෑ නිරීක්ෂණය කිරීදමන් 

පමණක්ම නිගමනය කළ හැකි සත්යයක්  වට පත් ව ඇත්. 

අන් කිසම ජීවිදයකුට දමම සුවිදශේීර හැකියාව ඇති  ව 

ෙකින්නට දනොමැත්. මිනිසා අන් සයලු ජීවීන්, පරිසරය, හා එහි 

අඩිංගු ෙෑ පාලනය කරන, දවනස ්කරන, හා පරිහරණය කරන 

අදයකු දලස ෙැක්වීම ඉත්ාමත්ම නිවැරදි මත්යක් යැයි අපි 

සත්න්දනමු. උොහරණයක් දගන සාකච්ඡා කළදහොත් දමය 

වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇත්ැයි අපදේ අෙහසයි. සත්ව 

වර්ගයාදගන් 500 ක් හා මිනිසුන්දගන් 500 ක් දත්ෝරා දගන 

දමයට දපර ජ රනාවාස දනොවූ ප්රදද්ශ දෙකක දවන් දවන් 

වශදයන් පදිිංචි දකොට ඉන් අවුරුදු 5 ක් දහෝ 10 ක් වැනි 

කාලසීමාවකට පසු එම ප්රදද්ශ දෙක නිරීක්ෂණය කිරීමට 

කයදහොත් ෙැකිය හැකි ත්ත්ත්වය ගැන ඔ ට සත්ා  ැලිය හැකි 

වන්දන් ෙ? සතුන් දගන දගොස් හැර ෙැමු ප්රදද්ශදේ ෙැදනන 

ආකාරදේ කිසදු දවනසක් ෙැකිය දනොහැකි වනු ඇත්ැයි 

අමුතුදවන් කිව යුතු වන්දන් නැත්. ත්ම ජීවිත්ය දගන යෑමට 

පමණක් අවශය වන ප්රමාණදේ අවම පරිහරණයකින් යුක්ත් ව 

පරිසරය උපදයෝගී කර දගන තිද න ආකාරය අපට ෙකින්නට 

හැකි වනු ඇත්. සතුන්දේ හැකියාව හා පරිසරය පිළි ඳ ව 

කටයුතු කළ හැකි ප්රමාණදේ සීමා ව එයයි.  
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නමුත් මිනිසුන් පදිිංචි කළ ප්රදද්ශය නිරීක්ෂණය කරන්නට 

දපරම ඔ දේ මනස තුළ මතු වන්දන් කුමන ආකාරදේ චිත්ත් 

රූප ෙ? සැ ැවින්ම ආරම්භදේ එම ප්රදද්ශය දුටුදවකු මවිත්යට 

පත් කළ හැකි  අයුරින් හා මිනිසුන් පදිිංචි කදළේ දමම 

ප්රදද්ශදේ ෙැයි සදත්න ත්රමට අෙහාගත් දනොහැකි අයුරින් එම 

ප්රදද්ශය සහමුලින්ම දවනස් දකොට ඇති ආකාරය නියත් 

වශදයන්ම ඔ ට ෙැකිය හැකි වනු ඇත්. දමයින් පැහැදිලි 

වන්දන් සත්ව වර්ගයා ත්ම පැවැත්ම සඳහා පමණක් මිහිත්ලය 

හා එහි පරිසරය සීමිත් අයුරින් ප්රදයෝජ රනයට ගන්නා අත්ර 

මිනිසාදේ ත්ත්වය දමයට හාත්පසන්ම දවනස ්වූ එකක්  වය.  

මිහිත්ලය හා එහි අඩිංගු සයලු ෙෑ මිනිසාදේ ප්රදයෝජ රනය සඳහා 

නිර්මාණය කර ඇති  ව හා එහි පාලකයා හා භාරකාරයා දලස 

ඔහු ක්රියා කරන  ව දමයින් ඉත්ා පැහැදිලි ව දපදනන්නට 

ඇති සත්යයකි. දමම සුවිදශේීර හැකියාව මිනිසාට දනොලැබී 

තිබුණා නම් මිහිත්ලය මත් සදු වී හා සදුදවමින් පවතින 

අෙහාගත් දනොහැකි දවනස් වීම් ෙකින්නට අපට අවසථ්ාව 

දනොලැබී යන්නට ඉඩ තිබුණි. අල් කුරානය දමම අෙහස ඉත්ා 

අලිංකාර දලස පැහැදිලි කර තිද න අයුරු  ලමු. 

“ඔහුමය (අල්ලාහම්ය) ඔ  ව මිහිත්ලය මත් (පරපුදරන් 

පරපුරට) උරුමක්කාරයින්  වට පත් දකරුදව්.” (35:39) 

මිහිත්ලදේ පාලකයා හා භාරකරු දලස මිනිසා ක්රියා කරන  ව 

ඉහත් විග්රහදයන් දහළිෙරවු වන සත්යයක්  ව පිළිගැනීමට 

කිසදවකුට අපහසුත්ාවක් ඇත්ැයි අපි දනොසත්න්දනමු. මිනිසා 

හැර අදනකුත් සතුන්ට දමම වගකීම පැවරී දනොමැති  ව ෙ 

පැහැදිලි ව දපදනන්නට තිද න කරුණකි. මිනිසාට පැවරී 

ඇති දමම භාරධුර වගකීම නිස දලස ඉටු කිරීමට නම් ඔහුට 

නිවැරදි දමන්ම සාධාරණය හා යුක්තිය මත් පෙනම් වූ 

යථාර්ථවාදී මගදපන්වීමක අවශයත්ාව මතු දවනවා දනොදව් 
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ෙ? එය විශව්ීය උපදයෝගීත්ාවකින් යුක්වුවක් ෙ විය යුතුය. දමම 

මගදපන්වීම ඔහු විසන්ම සකසා ගත් හැක්කක් ෙ? එදහයින් 

මනුෂයයාට නිවැරදි මඟදපන්වීමක අවශයත්ාව දමම කරුණු 

වලින් ඉත්ා පැහැදිලි අයුරින් සනාථ වන්නකි.   

මනුෂය ෙරුවාට අනිවාර්යදයන්ම උපන් පළමු ෙවදසේ සට 

මිහිත්ලදයන් සමු ගන්නා දිනය ෙක්වා මග දපන්වීමක හා 

පාලනයක අවශයත්ා ව සහතික වශදයන්ම අවශය ව ඇත්. 

මිනිස් ෙරුවාදේ පළමු පාලිකාව හා මග දපන්වන්නිය මව වන 

අත්ර ක්රමදයන් දමම ලැයිස්තුවට පියා  ගුරුවරුන්  ත්ම දසේවා 

ස්ථානදේ  දපොලිසදේ  උසාවිදේ  රාජ රය අිංශදේ  

 න්ධනාගාර ආදිදේ නිලධාරීන් එකතු වනු දපදනන්නට ඇත්. 

මිනිසා කැමති වුවත් අකමැති වුවත් ඔහුට ජීවත් වන්නට සදු වී 

ඇත්දත් දමවන් වාත්ාවරණයක ය. දමම ත්ත්වය යටදත් 

මිනිසාට නිවැරදි ව කටයුතු කරන්නට නම් අවශය වන්දන් 

පරිපුර්ණත්වදයන් සපිරි විශ්වීය මග දපන්වීමක් (Complete 

Universal Guidance)  ව පිළිගන්නට අපට දුෂ්කරත්ාවක් 

ඇත්ැයි දනොසත්න්දනමු. මිනිසාදේ උපදත් සට මරණය ෙක්වා 

වූ ඇති මනුෂය ජීවිත්දේ සයලුම පැති කඩයන් පිළි ඳ ව 

ඉගැන්වීම් දමම මග දපන්වීදමහි අඩිංගු විය යුතුය. 

ආධයාත්මික වර්ධනය  අධයාපනය හා ෙැනුම  දසෞඛ්යය  පවුල් 

ජීවිත්ය  ආර්ථිකය  දද්ශපාලනය  සමාජ ර ප්රශ්න  සමාජ ර 

සම් න්ධත්ාවන්  රාජ රය පාලනය  යුද්ධ  සවිල් හා අපරාධ නීති 

ක්රම  නීතිය හා යුක්තිය පසඳලීදම් වුහයන් ඇත්ළු මනුෂය 

ජීවිත්දේ සයලුම පැති කඩයන් දමම මග දපන්වීමට ඇතුළත් 

විය යුතුය යන්න අපදේ මත්යයි. එය හුදෙක් දලෝදකෝත්ත්ර 

අදේක්ෂාවන් පමණක් ඉලක්ක කර ගත් ඉගැන්වීමක් දනොවිය 

යුතුය. මිනිසාදේ අවසාන ඉලක්කය දලෝදකෝත්ත්ර 

ජ රයග්රහණය  ව සැ ෑවකි. නමුත් අති මහත්  හුත්රයක් වූ කහි 
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පිරිසදේ දලෞකික ජීවිත්දේ සම්මා මග දපන්වීමකින් දත්ොරව 

මනුෂය වර්ගයාව දකදසේ නම් දලෝදකෝත්ත්ර ජ රයග්රහණයක් 

කරා දයොමු කරන්දන් ෙ යන ප්රශ්නය මතු දවනවා දනොදව් ෙ?  

මිනිසාට උපදත් සට මරණය ෙක්වා පාලකයින් සටින  ව 

ඉහත් කරුණු සලකා  ැලීදමන් අපහට දපදනන්නට ඇති 

සත්යයකි. දමම සයලු දභෞතික පාලකයින් මකන් කරන්නට 

හැකි වන්දන් මිනිසාදේ  ාහිර ක්රියාකාරකම් පාලනය කිරීමට 

කටයුතු කිරීම පමණි. දමය මිනිසාදේ ක්රියාකාරකම් පාලනය 

කිරීමට ඇති වඩාත් දයෝගයය පිළිදවත් දනොවන  ව මිහිත්ලය 

මත් සදු දවමින් පවතින්නා වූ ෙෑ දකදරහි අවධානය දයොමු 

කරන විට පැහැදිලි ව දපදනන්නට ඇති සත්යයකි. මිහිත්ලය 

මත් වසිංගත්යක් දලසන් වර්ධනය දවමින් පවතින අපරාධ 

ද්ල්ල අපට හඬ නගා පවසන්දන් කුමක් ෙ? මිනිසාදේ 

ක්රියාවන් පාලනය කිරීම සඳහා සටින්නා වූ සයලු දභෞතික 

පාලකයින්දේ අසාර්ථකත්වය දනොදව් ෙ?                  

දමම සයලු දභෞතික පාලකයින්ට කළ හැකි ව ඇත්දත් 

මිනිසාදේ ක්රියාවන් එක්ත්රා ප්රමාණයකට පාලනය කිරීමයි. 

නමුත් ක්රියාවට මුල් වන්දන් ඔහුදේ සත්යි. මිනිස් සත්  ාහිර 

සයලු පාලකයින්දගන්  ැහැර වුවකි. මිනිස ් සත් පාලනය 

දනොකර ඔහුදේ ක්රියාකාරකම් පමණක් පාලනය කිරීදමන් 

සදුවන්දන් ඔහු  හු චරිත් ඇත්දත්කු  වට පත්වීමයි. 

පාලකයාදේ පාලනදේ  ලපෑම ඇති විට යහකම 

සුරකින්නටත් එයින්  ැහැර වූ විගස ත්මාදේ සුපුරුදු චරිත්ය 

දවත් දයොමු වන්නටත් කටයුතු කිරීම ද ොදහෝ විට සදු 

වන්නක්  වට පත් ව ඇත්. දම මකන් ඔහු දයොමු වන්දන්  හු 

චරිත් රිංගනයකටය.   නිවැරදි මග දපන්වීමකින් මිනිසාදේ 

සත් යහ මගට දයොමු කර එය පාලනය කිරීම සඳහා වූ වඩාත් 

දයෝගය පිළිදවත්කින් දත්ොරව ඔහුදේ ක්රියාකාරකම් පමණක් 
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දභෞතික පාලකයින් මකන් පාලනය කරන්නට කටයුතු දයදු 

විට මිනිසා විකල්ප මාර්ග දයොො ගනිමින් ත්ම සදත් 

උත්පාෙනය වන වැරදි චින්ත්නයන් පෙනම් කර දගන නුසුදුසු 

ක්රියා දවත් දයොමු වීම වැළක්විය හැක්කක් දනොදව්. ඔහුදේ 

සත් ඔහුටම පාලනය කර ගත් හැකි ෙ? දම් සඳහා වූ විශ්වීය 

උපදයෝගීත්ාවකින් යුත් මග කුමක් ෙ? මිනිසාදේ සත් පාලනය 

කළ හැකි පාලකදයක් සටින්දන් ෙ? එම පාලකයාදේ 

ස්වභාවය කුමක් විය යුතු ෙ? එවන් පාලකදයකුට අවනත් 

වීදමන් සත්යය වශදයන්ම මිනිසාට ත්ම සත් පාලනය දකොට 

සම්මා ජීවිත්යකට දයොමු වීදම් හැකියාවන් පිළි ඳ 

ප්රාදයෝකකත්වය සමාජ ර සදුවීම් තුළින් සනාථ වී තිදේ ෙ?  දම් 

සයල්ල සවිස්ත්රාත්මකව පසුව සාකච්ඡා කරමු. මීළඟට 

මිනිසා හා සත්ව දලෝකදේ සාමාජිකයින් අත්ර ඇති සමානකම් 

දෙස අපදේ අවධානය දයොමු කරමු.     

7. මිනිසා  සහ සත්වයින් අත්ර ඇති සමානකම්                                     

පහත් සඳහන් කරුණු මිනිසා හා සත්ව දලෝකදේ අදනකුත් 

සාමාජිකයින් අත්ර දපොදුදව් ෙකින්නට ඇති ප්රධාන 

සමානකම් දලස විස්ත්ර කළ හැක.   

1. කුසකන්න  

2. පිපාසය  

3. ලිිංකක උත්දත්ජ රනය  

4. ප්රජ රනනය  

5. නින්ෙ  

6. ආරක්ෂණය පිළි ඳ හැඟීම  
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දමම සමානකම් පිළි ඳ ව වුවෙ මිනිසාට සතුන් ක්රියාකරන 

අයුරින් කටයුතු කරන්නට හැකියාවක් දනොමැත්. දමම 

සාධකයන් මිනිසා තුළ පිහිටි සත්ව ලක්ෂණයන් දලසත් ඒවා 

පාෙක කර දගන විවිධ චිත්ත් ආදව්ගයන්  මිනිසාදේ 

වචත්සකදේ උත්පාෙනය විය හැකි  වත් අපි ෙනිමු. එම 

චිත්ත් ආදව්ගයන් පාලනය කර ගනිමින් මිනිසා ඉහත් සඳහන් 

කරුණු දවත් දයොමු විය යුතු දවයි. විදශේෂදයන්ම කුසකන්න 

පිපාසය හා ලිිංකක උත්දත්ජ රනය වැනි කටයුතු වලදී මිනිසා 

අනිවාර්යදයන්ම සම්මා මග දපන්වීමක් අනුව කටයුතු කළ 

යුතු දවයි. එදසේ දනොවුවදහොත් එය විශාල සමාජ ර ප්රශන්යක් 

 වට පත්වීම වැළැක්විය විය හැකි කරුණක් දනොවනු ඇත්. 

දමහිදීත් අප අවධාරණය කරන්දන් මිනිසා අනිවාර්යදයන්ම 

මග දපන්වීමක අවශයත්ාව ඇති අදයකු දලසය.  

මිනිසා සත්ව දලෝකදේ උසස්ම සත්වයා වන්නට නම් 

අනිවාර්යදයන්ම එම උසසභ්ාවය සාධාරණීය කරවන මිනිසාට 

පමණක් සුවිදශේීර වු ලක්ෂණ මිනිසාට තිබිය යුතුය. දමම 

කරුණු විග්රහ කර ඇති අයුරු  විමසා  ලමු. 

මිනිසා සහ සත්වයා අත්ර අසමානකම් 

 දමොනවා ෙ? 

1. විචාර බුද්ධිය,  

2. දත්ෝරා ගැනීදම් නිෙහස,  

3. හෘෙ සාක්ෂිය මත් පෙනම් වූ හරි වැරදි (සම්මා හා 

අසම්මා) ක්රියා පිළි ඳ හැඟීම,  

4. (ලැජ්ජ රාභය මත් පෙනම් වු) සොචාරය,  
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5. මිහිත්ලය ඇතුළු ව මුළුමහත් විශ්වදයහිම ගුේත් හා 

පාලන අධිකාරී  ලයක් ඇත් යන කරුණු මිනිසාට 

පමණක් සුවිදශේීරය.  

දමම දහේතු නිසාම මිනිසාට ඉත්ා පළල් පරාසයක් තුළ සුෙනන් 

දහෝ දුෙනන් වීමට හැකියාවක් ඇත්.  දත්ෝරා ගැනීදම් නිෙහස 

වැනි කරුණු සත්ව දලෝකදේ සාමාජිකයින්ට අොළ 

දනොවන්නක් වන අත්ර උන්දේ ජීවිත්ය සකස ්වී ඇත්දත් පුර්ව 

ජ රන්ම සැලැස්මක් අනුවය. දමම සයලු කරුණු අපට නැවත් 

නැවත් අවධාරණය කර සටින්දන් මිනිසාදේ විදශේෂ සව්භාවය 

අනුව ඔහුට පරිපුර්ණත්වදයන් සපිරි සම්මා විශ්වීය මග 

දපන්වීමක් හා ඔහුදේ සත් පාලනය කිරීදම් හැකියාව ඔහුට 

ල ා දෙන පාලකදයකුදේ අවශයත්ාව දනොදව් ෙ?  ඉහත් 

කරුණු වලින් මිනිසාදේ ජීවිත්යට සෘජුවම  ලපාන සාධකය 

වන්දන් ඔහුටම සුවිදශේීර වූ සොචාරයයි. මිනිසාට පමණක් 

උරුම අදනකුත් සාධක ඔහුදේ සොචාරාත්මක ජීවිත්ය 

දපෝෂණය කරන්නට අනු ල දෙන ප්රධාන මාර්ගයන්ය. ෙහමක 

ප්රධාන අරමුණ හා ඉලක්කය විය යුත්දත් සත්ව 

ලක්ෂණයන්දගන් උපලක්ෂිත් වූ මිනිසා ව සොචාර සම්පන්න 

දරේෂ්ඨත්වය කරා දයොමු කරවන නිවැරදි මග දපන්වීමක් ල ා 

දීම  ව අපදේ මත්යයි.  

මිනිසා සහ සත්ව දලෝකදේ අදනකුත් සාමාජිකයින්ට දපොදු වූ 

ත්වත් වැෙගත් සාධකයක් ඇත්. එම කරුණ දවනම ම සාකච්ඡා 

කරන්නට අෙහස් කදළේ එහි ඇති සුවිදශේෂත්වය දහේතුදවනි. 

ආශාව  ත්ෘෂ්ණාව යන පෙයන්දගන් විග්රහ වන ස්වභාවය 

මිනිසාටත් අදනකුත් සත්වයින්ටත් දපොදු වුවත් සත්වයින් දේ 

ත්ෘෂ්ණාදව් සීමාවක් ඇති  ව ඔවුන්දේ හැසරීම් නිරීක්ෂණය 

කිරීදමන් අපට පැහැදිලි ව ෙැක ගත් හැක. නමුත් පාලනයකින් 
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දත්ොරව මුො හැරිය විට මිනිසාදේ ත්ෘෂණ්ාදව් සීමාව දකොත්න 

ෙැ යි ෙැනගැනීම ඉත්ාමත්ම අපහසු කාර්යයකි.  

“සැ ැවින්ම ඔහු (මිනිසා) සම්පත් දකදරහි ඉත්ා ෙැඩි වූ 

ආශාවකින් (ත්ෘෂණ්ාවකින්) යුක්ත් වූ දවකි.” (අල් කුර්ආනය 

100 : 8)  

මිනිසාදේ මුලික ස්වභාවය දමම අල් කුර්ආන් වාකය අපට 

පැහැදිලි කර දෙයි. අපදේ මත්ය වන්දන් ත්ෘෂ්ණාව 

සහමුලින්ම ඉවත් කර ගැනීමක් පිළි ඳ ඉගැන්වීමක් අල් 

කුර්ආනදේ ෙක්නට දනොමැති  වයි. නමුත් අකුසලයට නැඹුරු 

වූ අයහ ආශාවන් පාලනය කර ගැනීම පිණිස ඉස්ලාමය තුළ 

අති විශාල ඉගැන්වීම් සම්භාරයක් ඇත්.  

මිනිසාදේ ත්ෘෂණ්ාව පාලනය කිරීමට ඔහුට නිවැරදි මග 

දපන්වීමක් හා ඔහුදේ සත් ඔහුට ම පාලනය කර ගත් හැකි 

ආකාරයට උපකාරී විය හැකි පාලකදයකුදේ අවශයත්ාව 

නැවත්ත් මතු දවයි. එදහයින් ඔහුදේ පාලකයා පිළි ඳ අෙහස ්

කිහිපයක් විමසා  ලමු.          

දභෞතික  ලගතු පාලකදයකුදගන් සදුවන්දන් ඔහුට උරුම 

දත්ෝරා ගැනීදම් නිෙහස හා අදනකුත් සුවිදශේීර ලක්ෂණ අර්ථ 

විරහිත් වී දගොස් ඔහු යාන්රික ත්ත්ත්වයකට පත් වීම පමණි. 

දභෞතික පාලකදයකුට මිනිසාදේ ක්රියාවන්දේ උල්පත් වූ 

මනස පාලනය කළ දනොහැක.  

 

8.ඔහුදේ පාලකයා දකදසේ විය යුතු ෙ 

යත්: 
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ඔහු පාර දභෞතික විය යුතුය, සර්වඥය විය යුතුය, සර්ව  ලධාරී 

විය යුතුය, විශව්දේම පරමාධිපති විය යුතුය, පරම 

කරුණාභරිත් විය යුතුය, සර්ව රාවක හා සර්ව ෙෘෂ්ටික විය 

යුත්ය, මිනිසාට නිවැරදි මග දපන්වීම ල ා දෙන්නා විය යුතුය, 

මරණින් මතු දලෝකදේ මිනිසාට විපාක දීදම් පුර්ණ  ලය 

ඇත්ත්ා විය යුතුය. දමවන් ගුණාිංග දනොමැති පාලකදයකු 

පිළි ඳ විශ්වාසදයන් මිනිසාට ලැබිය හැකි කිසදු යහපත්ක් 

තිබිය දනොහැක.    

9. දමවන් විශව්ාසයකින් ඇති යහපත්: 

1. මිනිස් නිර්මාණදේ මුලික පරමාර්ථය සාක්ෂාත් කර 

ගැනීමක්.   

2. දමම අවනත්භාවය, කීකරුවීම, වහල්භාවය නිසා 

දලොව ඇති  ලය, නිලය, ධනය වැනි කිසදු අධිකාරි 

සාධකයන් ඉදිරිදේ වහල් දනොවී මිනිසක්දම් අභිමානය 

ද්ක දගන නිහත්මානී ව ජීවත් වීමට ඇති හැකියාව.  

3. ජීවිත්දේ අභාගය ෙෑ සදු වූ විට සත් ත්ැන්පත් ව ත් ා 

ගැනීදම් හැකියාව. සය දිවි නසා ගැනීදම් ත්ත්වයට 

දනොයෑම.  

4. ත්ම අධිපතිට පමණක් වහල්භාවය ඇති කර දගන 

තිද න දහයින් ඔහුදේ නියමයන්ට හා මග දපන්වීමට 

අනුකුල ව ජීවිත්ය සකස් කර ගැනීමට නිරන්ත්ර ව 

දවර ෙැරීම.   

5. වහලාදේ වගකීම ත්ම පරමාධිපතිදේ අණට අනුකුල 

වීම, ඔහුට දගෞරව කිරීම, අසීමිත් ආෙරයක් හා ඇල්මක් 

ඇති කර ගැනීම, නිරතුරු ව තුති පිදීම.  
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6. ත්ම සව්ාමියාට රහසන් කිසවක් කරන්නට දනොහැකි 

 ව අවද ෝධ කර ගන්නා දහයින්  හු චරිත්දයන් මිදී 

ඒකීය යහ චරිත්යක් දගොඩ නඟා ගැනීමට නිරතුරු ව 

දවදහසීම.    

           

එවන් පාලකදයකු පිළි ඳ විශ්වාසය ත්හවුරු කර ගත් අදයකු 

දනොමග යා හැකි ෙ?  

දමම පාලකයා සත්යයක් ෙ නැතිනම් මිත්යාවක් ෙ? දමම 

මාත්ෘකාව ෙ අපි, විශව්ාසය පමණක් දනොව, යථාර්ථය, බුද්ධිය, 

විචාරය හා නුත්න විෙයාව ෙ පෙනම් කර දගන   දමයට ඉහත් 

සාකච්ඡා  කදළමු.  

“ත්ම ත්ෘෂණ්ාව ත්මන්දේ දෙවිඳුන් වශදයන් පත් කර ගත්ත්න් 

ව ඔ  ෙැක තිදේ ෙ? (නබිවරය) ඔ  ඔහුට ආරක්ෂකදයකු 

වශදයන් සටින්දනහි ෙ? ඔවුන්දගන්  හුත්රය සවන් 

දෙන්නන් දහෝ සත්න්නන් වශදයන් සටින  ව ඔ  

සත්න්දනහි ෙ?  ඔවුන් තිරිසනුන් මිස අන් කිසවක් නැත්. 

සැ වින්ම ඔවුන් (තිරිසනුන්ට වඩා) ඉත්ාමත් දනොමග කයවුන් 

වශදයන් සටින්දනෝය.” (අල් කුර්ආන් 25:43-44)  

“කවුරුන් ත්මන් ව (ත්ම වචත්සකය) පාරිු ද්ධ කර ගත්දත් ෙ 

නියත් වශදයන්ම ඔහු ජ රයග්රහණය කදළේය. කවුරුන් එය 

අපිරිසදු කර ගත්දත් ෙ නියත් වශදයන්ම ඔහු අලාභ කර 

ගත්දත්ය” (අල් කුර්ආන් 91:9-10)  

“කවුරුන් දෙවිඳුන් අබියස දපනී සටීම ගැන බිය වී ඉත්ාමත් 

පහත් ආශාවන්දගන් ඈත් වී ත්මන් ව වළක්වා ගන්දන් ෙ ඔහු 

ළඟාකර ගන්නා සථ්ානය නියත් වශදයන්ම ස්වර්ගයයි.” (අල් 

කුර්ආන් 79: 40-41).  
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අල් කුර්ආනය පහළ වීමට දපර සමාජ ර ත්ත්ත්වය පිළි ඳ ව 

ජ රාත්යන්ත්ර කීර්තියට පත් ඉතිහාසඥය වරදයක් සඳහන් කරන  

කරුණු දෙස අපදේ අවධානය දයොමු කරමු.  

ප්රසද්ධ ඉතිහාසඥයදයකු වු එඩ්වඩ් ක න් (Edward Gibbon)  

විසන් දවළුම් අටකින් ලියන ලෙ ‘Decline and Fall of the 

Roman Empire’ (දරෝම අධිරාජ රයදේ වැටිම හා විනාශය) යන 

ග්රන්ථය අල් කුර්ආනය පහළ විමට දපර තිබු අරාබි සමාජ රය 

පිළි ඳ ව පවසන දකොටස පහතින් උපුටා ෙක්වා ඇත්දත්මු. 

“කිසදු මිනිස් ලක්ෂණයන්දගන් දනොයුක්ත් වූ දමම මිනිස ්

තිරිසනුන් හා අනිකුත් සත්ව දලෝකදේ සාමාජිකයින් අත්දර් 

පැවතිදේ ඉත්ාමත් අල්ප දවනස්කමකි. එම යුගදේ ජිවත් වු 

මිනිසා හා තිරිසනා අත්දර් කිසදු දවනසක්මක් ෙැකිය 

දනොහැකි ආකාරදයන් ජිවත් වු දමම මිනිස ්පරපුර සැ ැවින්ම 

මිනිස් දවස් ගත් තිරිසන් පිරිසක් පමණකි”.  

දමත්රම් භයානක පිරිහීමකට ලක් වී සටි ජ රනයා ඉසල්ාමය 

වැලඳ ගැනීදමන් පසු ඉත්ාම දකටි කාලයක් ඇතුළත් අත් දුටු 

පරිවර්ත්නය සත්යය වශදයන්ම ප්රාතිහාර්යජ රනකය. ත්වත් 

ප්රසද්ධ ඉතිහාසඥයදයකු වු ස්දකොට්ලන්ත් ජ රාතික දත්ෝමස ්

කාලයිල් (Thomas Carlyle) විසන් ‘Hero Worship And The 

Heroic In  History’ නමින් ග්රන්ථයක් පළ කළ අත්ර අල් 

කුර්ආනය පහළ විදමන් පසු ඒ අනුව ජිවත් වු ජ රනයාදේ 

ස්වභාවය විග්රහ කරන දකොටස එම ග්රන්ථදයන්  උපුටා 

පහතින් ෙක්වා ඇත්දත්මු. 

“ඉත්ා පහත් ම්දල්ච්ඡ ත්ත්ත්වදේ සට මුළු මහත් මිනිස ්

වර්ගයාටම අන්ධකාරදේ සට ආදලෝකයට එන මග 

එළිදපදහළි කළ සහ උසස ් ෙැනුදම් භාරකාරයින්  වට 

මුහම්මද් විසන් දම් ජ රනයා ව පත් කරවන ලදි. දලොව බිහි වු ො 
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සට කිසදවකුදේ අවධානයට ලක් දනොවි කාන්ත්ාරදේ 

ත්ැනින් ත්ැන සථ්ිරවාසස්ථාන දනොමැති ව ජිවත් දවමින් සටි 

දුගී එදඩ්ර ජ රන සමාජ රය ඉත්ා දකටි කාලයක් තුළ දලොව 

සැම දේ අවධානය දිනාගන්නට සමත් වු අත්ර දලොව දරේෂඨ් 

ජ රන සමාජ රයක් දලසත් දගෞරවය ල න්නට සුදුසුකම් උරුම 

කර ගත්දත්ය”. 

අල් කුර්ආනය පහළ වීමට දපර අරාබියානු ජ රන සමාජ රය 

එවකට සටි පිරිහුන් ත්ත්ත්වදේ සට පිරිපුන් ජීවිත්යක් කරා 

දයොමු කිරීමට රුකුල් වුදේ දෙවිඳුන් පහළ කළ අල් 

කුර්ආනදේ දරේෂඨ් ඉගැන්වීම් හා ඒ අනුව ජීවත් දවමින් එය 

මනුෂය වර්ගයාට ඉදිරිපත් කළ මුහම්මද් ධර්ම දුත්යාණන්දේ 

අලිංකාර පරමාෙර්ශී ජීවන පිළිදවත්යි. දමම ඉසල්ාමීය මුලාර 

යහ අයුරින් ගදව්ෂණයට විදව්චනයට ලක් දකොට පරම 

සත්යය දසොයා ගැනීමට ඇරයුම් කරන්දනමු. වර්ත්මානදේ 

අපට නිරතුරු ව ඇදසන පරිදි අල් කුර්ආනදේ වෙනක් දහෝ 

දෙකක් උපුටා ෙක්වමින් වැරදි අර්ථ කථනයන් ල ා දෙමින් 

පෙනම් විරහිත් අත්ාර්කික නිරර්ථක වයායාමයක දනොදයදී 

සත්යය අවද ෝධ කර ගැනීමට අවිංක සතින් ඉදිරිපත් වන 

දලස ඉත්ා කාරුණික ව ඉල්ලා සටින්නට කැමැත්දත්මු.     

ඉස්ලාමය හුදෙක් මත්වාෙයක් දහෝ සම්ප්රොයික අර්ථදයන් 

ත්වත් ආගමක් දනොදව්. එය මුළු මහත් මනුෂය වර්ගයාට ඉත්ා 

අලිංකාර හා යහ ප්රතිඵල සහතික කරන පරිපුර්ණ සම්මා ජීවන 

පිළිදවත්කි. එය මිනිසාට දරේෂඨ් මිනිදසකු දලස ජීවත් වී 

දරේෂ්ඨ මිනිදසකු දලස මිහිත්ලදයන් සමුගන්නට මග 

දපන්වන සාර්ථක හා අනුගමනය කිරීමට පහසු දමන්ම 

බුද්ධියට  විචාරයට හා නුත්න විෙයාවට අනුකුලත්ාවක් ඇති 

උත්ත්රීත්ර ඉගැන්වීමකි. ත්ම සත්ට පාලකදයකු පත් කර 

ගැනීම මකන් ත්ම වචත්සකය පාලනය කර දගන යහ 
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ක්රියාවන් දකදරහි නැඹුරුවීමටත් අයහ ක්රියාවන්දගන් 

ඉවත්වීමටත් දිරි ගන්වන සාර්ථකම පිළිදවත්යි. 

මිනිසාට සත් එක අරමුණක ත් ා දගන අකුසලයට නැඹුරු වූ 

චිත්ත් ආදව්ග පාලනය කර දගන  ත්ැන්පත් ව කටයුතු 

කරන්නට ප්රාදයෝකක දමන්ම මුළු මහත් මනුෂය වර්ගයාටම 

එක දලස පිළිපැදිය හැකි ප්රාදයෝකක වැඩ පිළිදවළක් 

අනිවාර්යදයන්ම අවශය දවයි. එය ඔහු ව කහි ජීවිත්දයන් හා 

සමාජ රදයන් ඈත් කරවන වැඩ පිළිදවළක් දනොවිය යුතුය. 

දමම වැඩ පිළිදවදළේ පළමු හා වැෙගත්ම අිංගය වන්දන් ඉහත් 

විග්රහ කළ පරිදි ත්ම සත්ට පාලකදයකු පත් කර දගන එම 

පාලකයා දකදරහි විශ්වාසය ත් ා දගන කටයුතු කිරීමය. 

දමවන් විශ්වාසයක් වුවෙ මිනිස් සදත් ඇති ස්වභාවය අනුව 

වරින් වර දුර්වල විය හැක.  

දමම විශ්වාසය නිරන්ත්ර ව ත්හවුරු දකොට මිනිසා ව යහකදම් 

දරේෂ්ඨත්වයට දගන යා හැකි වැඩ පිළිදවළක් තිදේ ෙ? 

වෙනික ව දමන්ම නිශ්චිත් කාල වකවානුවන්හි ත්ම 

වචත්සකය පිරිසදු ව සම්මා මගක ත් ා ගැනීමට ඇති 

ප්රාදයෝකක ඉසල්ාමීය වැඩ පිළිදවළ පිළි ඳ ව විමසා  ලමු.  

වෙනික ව කළයුතු පස් දව්ල සලාත්ය 

“සැ ැවින්ම සලාත්ය, ලැජ්ජ රා සහගත් හා පාපත්ර 

ක්රියාවන්දගන් ඔ  ව ආරක්ෂා කරන්දන්ය” (29:45) 

1. දෙවිඳුන්ට අවනත් වීමකි. අන් සයලු නියමයන්ට 
අවනත්වීමට දමම අභයාසදයන් පුහුණුවක් ල ා 
ගැනීම. 

2. ත්ම වචත්සකදේ මතු වන  නිහත්මානිත්වදේ හඬකි.  
3. සත් ත්ැන්පත් කර දගන දෙවිඳුන් අබියස දපනී සටීමකි.  
4. සමාජ ර සමානාත්මත්ාව සඳහා වූ පුහුණුවකි. 
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5. සමාජ ර සාමුහිකත්වය සඳහා වූ පුහුණුවකි. 
6. ත්ම පරමාධිපති අබියස ත්මන්දේ අවශයත්ාවන් 
ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති වඩාත් සමීපත්ම අවස්ථාවයි. 

7. චිත්ත් පාරිු ද්ධිය හා ත්ැන්පත්භාවය සඳහා කරන්නා වූ 
වෙනික වයායාමයකි. 

8. නියමිත් දවලාවට කටයුතු කිරීමට ල න්නා වූ 
පුහුණුවකි. 

9. අභයන්ත්ර දමන්ම  ාහිර පිරිසදුකම පවත්වා දගන 
යාදම් අවශයත්ාවට මග දපන්වීමකි.      

 

වාර්ෂික ව මසක් පුරාවට රක්ෂා කළ යුතු 

උපවාස ශීලය 

1. දෙවිඳුන්ට අවනත් වීමකි. අන් සයලු නියමයන්ට 
අවනත්වීමට දමම අභයාසදයන් පුහුණුවක් ල ා 
ගැනීම. 

2. දෙවිඳුන් පිළි ඳ බිය ැතිමත්භාවය හා දද්ව 
සවිඥයාණකත්වය දගොඩ නගා ගැනීම. 

3. චිත්ත් ආදව්ගයන් පාලනයට පුහුණුවකි. 
4.  හු චරිත් සව්භාවය ඉවත් දකොට සම්මා ඒකීය චරිත්යක් 

දගොඩ නඟා ගැනීමට අභයාසයකි. 
5. පසඳුරන් පාලනය සඳහා වූ පුහුණුවකි.  
6. දුේපතුන් පිළි ඳ යථාර්ථය අවද ෝධ කර ගැනීමට 

උපකාරයක්.    
 

වාර්ෂික ව දගවිය යුතු ොනමය කටයුත්ත්කි 

‘සකාත්ය’ 
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7. දෙවිඳුන්ට අවනත් වීමකි. අන් සයලු නියමයන්ට 
අවනත්වීමට දමම අභයාසදයන් පුහුණුවක් ල ා 
ගැනීම. 

8. වාර්ෂික ව ත්ම වත්කමින් දිය යුතු ොනමය ක්රියාවකි. 
ජ රනයාදගන් අට දකොටසකට දිය හැකිය. 

9. ත්ම වත්කදම් පවිත්රත්ාව හා වර්ධනය සඳහා වූ 
ක්රියාවකි. 

10. අසීමිත් ත්ෘෂ්ණාව පාලනය දකොට අන් අය දකදරහි 
කරුණාදවන් යුක්ත් ව කටයුතු කිරීමට මග 
දපන්වීමකි.  

11. දුගී  ව තුරන් කිරීම සඳහා වූ වැඩ පිළිදවළකි. 
12. ඊර්ෂයාව තුනී කිරීමට හැකි මගකි. 
13. දුේපත් දපොදහොසත් පිරිස අත්ර  ැඳියාවක් ඇති 

කරවන්නකි. 
14. සම්පත් සාධාරණ දලස ද දී යාමට මග දපන්වීමකි. 

 

ජීවිත් කාලයටම වරක් අනිවාර්ය හජ් නැමදුම 

මිනිස් ඉතිහාසදේ දෙවිඳුන්දේ අණට කීකරු වීදම් හා 

පරිත්යාගදේ උොරත්ම උොහරණය දලොවට දපන්වා දුන් 

ඉබ්රාහිම් නබි තුමාදේ (එතුමා දකදරහි දෙවිඳුන්දේ ආිර්වාෙය 

හා සාමය අත්දව්වා) ජීවිත්දේ සදු වූ වැෙගත් සදුවීම්  සහිපත් 

කරමින් හා ඒවා සිංදක්ත්ාත්මක ව  ඉටුකරමින් කරන්නා වූ 

ඉත්ා වැෙගත් නැමදුමකි.  

මිනිසාට මුළු ජීවිත්යම නැමදුමක්  වට පත් කර ගන්නට ල ා 

ගත් හැකි උච්චත්ම පුහුණුව දලස දමය නම් කළ හැක. 

ඉහත් විග්රහ කරන ලෙ අයුරු ක්රියා කිරීම මිනිසාදේ 

ස්වභාවිකත්වය සමග එකඟත්ාවක් ඇති පිළිදවත්ක්  ව 

පැහැදිලි ව සනාථ වූ සත්යයකි. සමාජ රදේ එක් දකොටසකට 
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පමණක් අනුගමනය කළ හැකි සීමාවන් සහිත් ක්රියාමාර්ගයක් 

දනොවන ඉහත් විග්රහ කරන ලෙ පිළිදවත් මුළු මහත් මනුෂය 

වර්ගයාටම දලොව දකොත්ැන ජීවත් වුවත් එක දසේ අනුගමනය 

කළ හැකි සාර්ථක පිළිදවත්කි.  

මිනිසා උත්ත්ර ධ්රැවදේ විසුවෙ ෙක්ෂිණ ධ්රැවදේ විසුවෙ සමකය 

අසල විසුවෙ ඕනෑම ශීදත්ෝෂණ් කාලගුණික පරිසරයක විසුවෙ 

දදෙයකින් දත්ොරව ඕනෑම ත්රාතිරමක ජීවත් වූවෙ ඒ සයලු 

දෙනාටම එක දසේ දෙදළොව ජීවිත්යම ජ රයග්රාහී දලස සාක්ෂාත් 

කර ගත් හැකි ඒකායන මාර්ගයයි ඉසල්ාම්. සත්යය පිළිපදිමු  

දමදලොව හා මතුදලොව ජ රයග්රහණය ලඟා කර ගැනීමට 

අධිෂ්ඨානදයන් යුතුව ක්රියා කරමු.     

10. අල් කුර්ආනදේ සඳහන් 

ඓතිහාසක හා අදනකුත් දත්ොරතුරු 

පිළි ඳ ප්රාතිහාර්යයන් කිහිපයක් 

දමම මාත්ෘකාව සාකච්ඡා කිරීදම්දී ‘ප්රාතිහාර්ය ය’ යන්දනන් 

අෙහස් වන්දන් කුමක් ෙ යන්න පිළි ඳ ෙැනුවත්වීම වඩාත් 

උචිත් යැයි සත්න්දනමු. ‘ප්රාතිහාර්ය ය’ යනු කුමක් ෙ යන්න 

පිළි ඳ ව විවිධ දකෝණයන්දගන් කරුණු විමසා  ැලිය හැකි 

 ැවින් විවිධ සරස්ත්ලයන් යටදත් එය අධයයනය කරමු.  

 එය දභෞතික නීති රීති මකන් විග්රහ කළ හැක්කක් 
දනොදව්.  

 එය මිනිස් ශක්තීන් හා හැකියාවන් අබි වා 

සදුවන්නකි. 
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 එය මනුෂය යථාර්ථය හා ත්ර්කනය පෙනම් කර දගන 
විග්රහ කළ හැක්කක් දනොදව්.  

ප්රාතිහාර්යයන් මිනිසාදේ ඉන්ද්රීය  ලය අබි වා යන්නක් 

දහයින් එය අසම සම  ලයක ක්රියාකාරිත්වයක් දලස 

සැලකීමට සදු දවයි. ඉන්ද්රජ රාල හා අදනකුත් මායාකාරී 

ඇස් ැන්දුම් ක්රියාවන් ප්රාතිහාර්යයන් දලස සැලදකන්දන් 

නැත්. එදහයින් සත්යය ප්රාතිහාර්යයන් විශව්දේ අධිපති 

දෙවිඳුන්දේ ක්රියාකාරකම්  ව පිළිගැනීමට අපට කිසදු 

අපහසුත්ාවක් තිබීමට හැකියාවක් දනොමැත්. සැ ැවින්ම 

ප්රාතිහාර්යයන් මිනිස් බුද්ධිය දවත් ඉදිරිපත් දකොට ඇති 

 ලවත් අභිදයෝගයකි. දමමකන් විශ්වදේ අධිපති ත්මන් 

පමණක් යැයි සත්යය වූ එකම දෙවිඳුන් විසන් මිනිසා අබියස 

ප්රතික්දෂේප කළ දනොහැකි දමන්ම කිසදසේත් ම අභිදයෝගයට 

ලක් කළ දනොහැකි අයුරින් ප්ර ල සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කර 

ඇත්. ත්ම නිර්මාණ සයල්දලහි පුර්ණ අධිපතිත්වය හා 

අවනත්භාවය ත්මන් දවත් ඇත්ැයි සත්යය දෙවිඳුන් 

‘ප්රාතිහාර්යය’ මකන් ඔේපු කර දපන්වයි.  

මිනිස් පරපුදර් පළමු මිනිස් යුවළ විශව්දේ අධිපති නිර්මාත්ෘ 

දෙවිඳුන් විසන් මිහිත්ලය මත් ස්ථාපිත් කරන ලද්දද් ඔවුන්ට 

හා ඔවුන්දේ පරපුදර් සැමට දපොදු වූ පරිපුර්ණ ජීවන 

සැලැස්මක් ෙ ල ා දීදමනි. එම පරිපුර්ණ ජීවන සැලැස්දම් 

ප්රධාන ලක්ෂණ වන්දන්: 

 විශව්දේ නිර්මාත්ෘ හා සත්යය දෙවිඳුන් ඒකීය  ව 

විශව්ාස කිරීම.  

 නැමදුම් සයල්ල දමම සත්යය දෙවිඳුන් ට පමණක් ම 

විය යුතුය. 
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 දමම සත්යය දෙවිඳුන් ට සමානයන් ත්ැබීම ඉඳුරාම 

ත්හනම් ය.  

 දමම සත්යය දෙවිඳුන්දේ සයලු නියමයන් විධානයන් 

හා මඟ දපන්වීම් පිළිපැදීම.     

පළමු යුවළදගන් පසු බිහි වූ ජ රන සමාජ රයන් ක්රමදයන් ඉහත් 

සඳහන් මූලික මඟ දපන්වීම් වලින් දුරසථ් වී මිනිසාදේ 

මිහිත්ලය මත් ජීවිත්දේ මූලික අරමුණු වලින් පරසප්ර වූ 

ජීවිත්යක් ගත් කිරීදම් ත්ත්ත්වයන් ඇති වූ අවස්ථාවන් හි මහා 

කාරුණික සත්යය වූ එකම දෙවිඳුන් විසන් මිනිසා යහ මඟට 

දයොමු කිරීම පිණිස මිනිසුන් අතුරින් ෙැහැමිදයකු දත්ෝරා ඔහුට 

නිවැරදි මාර්දගෝපදද්ශයන් පහළ දකොට එමකන් ජ රනයා 

නිවැරදි මාර්ගයට ආරාධනා කිරීදම් වගකීම පැවරීදම් 

කාර්යභාරය ඉතිහාසය පුරාවට ම ෙැක ගත් හැකි කරුණක් ව 

ඇත්. පළමු මිනිසා වූ ආෙම් තුමාදගන් ආරම්භ වී අවසාන ධර්ම 

දුත්යාණන් වූ මුහම්මද් තුමාණන් ෙක්වා ඉතිහාසදේ විවිධ 

අවස්ථාවන් හි දෙවිඳුන් විසන් දමදලස යුගදයන් යුගයට 

මිනිසාට ඔහුදේ මිහිත්ලය මත් වූ ජීවිත්දේ සැ ෑ අරමුණු 

පැහැදිලි දකොට දී ඔහු ව යහ මගට කැඳවීදම් කාර්යය සඳහා 

විවිධ ධර්ම දූත්යන් පත් කරන ලදී. මහා කාරුණික දෙවිඳුන්දේ 

ධර්ම දුත්යන් දවත් පැවරුණු වගකීම් පිළි ඳ සිංක්ෂිේත් 

විස්ත්රයක් පහතින් ෙක්වා ඇත්දත්මු. 

 මහා කාරුණික දෙවිඳුන් විසන් පහළ කරන ලෙ  

මාර්දගෝපදද්ශයන් ල ා දගන එය ජ රනයාහට පහො දීම 

හා ඒ අනුව ජීවත් වීමට දිරි ගැන්වීම 

 විශව්දේ අධිපති දෙවිඳුන් ඒකීයය  ව ජ රනයා දවත් 

පහො දීම 
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 පරමාෙර්ශී චරිත්යක් දලස කටයුතු කිරීම 

 දෙවිඳුන්හට අවනත් වීමටත් දෙවිඳුන්දේ 

මාර්දගෝපදද්ශය අනුව කටයුතු කිරීමටත් ජ රනයාට 

උපදෙස් දීම 

 ෙහම  සමාජ ර ක්රියාකාරකම් හා ජ රන ජීවිත්යට අොළ සයලු 

කරුණු පිළි ඳ නිවැරදි මඟ දපන්වීම් ල ා දීම  

 අල්ලාහ්දේ මාවතින් ඉවත් වී දහෝ අල්ලාහට් 

අවනත්භාවයකින් දත්ොරව කටයුතු කරන්නන් සඳහා 

අවශය මාර්දගෝපදද්ශයන් හා ෙැනමුතුකම් ල ා දී 

ඔවුන් ව යහ මඟට කැඳවීම  

 මිහිත්ලය මත් වූ ජීවිත්ය අල්ලාහද්ගන් වූ පරීක්ෂණයක් 

 වත් අල්ලාහ්ට අවනත් වී කටයුතු කිරීම මකන් 

පමණක් දමදලොව හා මතු දලොව ජ රයග්රහණය ලෙ හැකි 

 ව පහො දීම 

 මරණින් මතු ජීවිත්දේ විනිශච්ය දිනය  අපාය හා 

ස්වර්ගය ආදිය පිළි ඳ ව ෙැනුවත් දකොට මිනිසා 

අල්ලාහ්දේ ත්ෘේතිය හා සතුට දිනා ගැනීම කරා දයොමු 

වූ ක්රියාවන් හි දයදීදමන් පමණක් ජ රයග්රහණය අත්පත් 

කර ගත් හැකි  ව පහො දීම  

දමදලස අති උතුම් දෙවිඳුන්දේ මාර්දගෝපදද්ශය සමග ධර්ම 

දුත්දයකු පැමිණි සෑම අවස්ථාවක ම පාදහේ එම යුගයන් හි 

ජීවත් වූ ජ රනයින්දගන්  හුත්රය විසන් දමම ධර්ම දුත්යින් ව  

අසත්යවාදියා  හුනියම්කාරයා ආදී දචෝෙනා එල්ල දකොට ඔවුන් 

ව ප්රතික්දෂේප කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. ත්වත් අවස්ථාවන් හි 

දමම ධර්ම දුත්යින්දේ  සත්යත්ාව සහතික කරනු පිණිස 
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දෙවිඳුන්දේ සිංඥයාවක් දලස ප්රාතිහාර්යයන් සදු දකොට 

දපන්වන දලස ඉල්ලා සටීම ෙ සම්ප්රොයක් ව පැවතිණි.  

“දමොහුට දමොහුදේ පරමාධිපතිදගන් සිංඥයාවන් පහළ වී තිබිය 

යුතු දනොදව් ෙැ’යි ඔවුහු විමසති. නියත් වශදයන් ම සිංඥයාවන් 

අල්ලාහ් දවත්ය. සැ ැවින් ම මම පැහැදිලි අවවාෙ කරන්දනකු 

පමණි යැයි (නබිවරය) පවසවූ”. (අල් කුර්ආන් - 29 : 50)   

දමවන් සෑම අවසථ්ාවකම පාදහේ ධර්ම දුත්යාණන් සැදවොමදේ 

දපොදු පිළිතුර  වට පත් වුදේ ‘නියත් වශදයන් ම සිංඥයා 

(ප්රාතිහාර්යය) සයල්ල අල්ලාහ් දවත්ය  මා ඔ  දවත් එවනු 

ලැබූ ධර්ම දුත්දයකු පමණක් ය’ යනුදවන් පවසා ෙහදම් 

කරුණු පහො දීමට කටයුතු කිරීමය. නමුත් මහා කාරුණික 

අල්ලාහ් විසන් ඔහුදේ අපරිමිත් ෙයාව දහේතුදවන් සයලුම 

ධර්ම දුත්යන්හට විවිධ සිංඥයා (ප්රාතිහාර්යය)  ල ා දී ඔවුන් 

සත්යය වශදයන් ම අල්ලාහ්දේ දුත්යින්  ව මිනිසාදේ සත් 

සත්න් හි ඒත්තු ගන්වා එමකන් යහ මඟට ආරාධනා කිරීදම් 

කටයුත්ත් පහසු දකොට දී ඇත්. නමුත් කුමන ආකාරදේ 

ප්රාතිහාර්යයන් සදු දකොට දපන්වූවත් සත්යය දපනි දපනීත් 

එය ප්රතික්දෂේප කිරීම අවාසනාවන්ත්යින්දේ පිළිදවත්  ව 

ඉතිහාසය පුරාවට ෙකින්නට ඇති කරුණකි.  

දමයට දපර පැමිණි සයලුම ධර්ම දුත්යින්දේ කාර්යභාරය 

වුදේ නිශ්චිත් ජ රන දකොට්ඨාසයකට නිශච්ිත් කාල වකවානුවක් 

තුළ  ලපාන අයුරින් දෙවිඳුන්දේ මාර්දගෝපදද්ශය ල ා දීමය. 

එදහයින් එම ධර්ම දුත්යින්ට ල ා දුන් ප්රාතිහාර්යයන් එම කාල 

වකවානුවට සීමා වූවක් වන අත්ර එය විමසා  ැලීදම් 

හැකියාවක් අපට අෙ දනොමැත්.  
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“ඊශ්රායිල් ෙරුවනට (යුදෙව්වන්ට) ධර්ම දුත්දයකු (රසුල් 

වරදයකු) වශදයන් (ඊසා පත් කදළේය). (අල් කුර්ආන් - 3 : 

49) 

“(නබිවරය) විශ්වයටම ෙයාලුවක් දසේ මිස අපි නුඹ ව 

දනොඑවීමු”. (අල් කුර්ආන් - 21 : 107) 

මුහම්මද් ධර්ම දුත්යාණන්දේ කාර්යභාරය එක් යුගයකට දහෝ 

එක් ජ රනවාර්කක දකොට්ඨාසයකට සීමා දනොවුවක් දහයින් 

එතුමාණන්ට ල ා දුන් ප්රාතිහාර්යයන් එෙත් අෙත් දහටත් 

දමන්ම දලොව අවසන් දිනය ෙක්වාම වලිංගුත්ාවක් ඇති එකක් 

විය යුතු දවයි. අදනකුත් ධර්ම දුත්යන් දමන් එතුමාණන්ට ෙ 

එම යුගදේ ජ රනයාට ෙැක ගත් හැකි වූ ප්රාතිහාර්යයන් මහා 

කාරුණික අල්ලාහ් විසන් ල ා දී තිබුණි. නමුත් එතුමාට පහළ 

කළ මාර්දගෝපදද්ශය දලොව අවසන් දිනය ෙක්වා පවතින 

එකක් දහයින් එතුමාට ල ා දුන් ප්රාතිහාර්යය ෙ එදලසම වුවක් 

විය යුතුය යන්න පැහැදිලි කරුණකි. වදරක මුහම්මද් ධර්ම 

දුත්යාණන් පවසා සටිදේ එතුමාට ල ා දුන් ප්රාතිහාර්ය ය ‘අල් 

කුර්ආනය’  වයි. එම ප්රාතිහාර්යදේ සත්යත්ාව  සැමට සැම විට 

කිසදු  ාධාවකින් දත්ොරව විමසා  ැලිය හැකි එකකි. දමම 

ලිපිය මකන් අල් කුර්ආනය විශ්වදේ අධිපති අල්ලාහ් විසන් 

පහළ කරන ලද්ෙක්  වත් මුහම්මද් තුමාණන් අල්ලාහ්දේ 

අවසන් ධර්ම දුත්යාණන්  වත් කිසදු සැකයකින් දත්ොරව 

සහතික කරන බිඳිය දනොහැකි ප්ර ල සාක්ෂි වශදයන් ඇති 

ඓතිහාසක ප්රාතිහාර්යයන් කිහිපයක් විමසා  ලන්නට 

අදේක්ෂා කරන්දනමු.  

‘හමාන්’ සහ දපෞරාණික ඊජිේතු 

ස්මාරකයන් 
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අල් කුර්ආනය මූසා ධර්ම දුත්යාණන්දේ ජීවිත්ය පිළි ඳ 

දත්ොරතුරු රාියක් ඉත්ා පැහැදිලි අයුරින් ඉදිරිපත් දකොට ඇත්. 

මූසා ධර්ම දුත්යන් හා  පාරාදවෝ (Pharaoh) අත්ර තිබු ගැටුම් 

පිළි ඳ විසත්්ර දමන්ම යුදෙව් ජ රාතිකයින් සමග තිබු 

ස ඳත්ාවන් හා ඓතිහාසක ඊජිේතුව පිළි ඳ දත්ොරතුරු 

රාියක් අල් කුර්ආනය දගන හැර ෙක්වයි. දමම ඓතිහාසක 

දත්ොරතුරු පිළි ඳ වැෙගත්කම දකදරහි දලොව උගතුන්දේ 

අවධානය දයොමු වන්නට පටන් ගත්දත් මෑත්කදී ය. විචාරය 

පෙනම් කර ගනිමින් පුර්ව නිගමනයන්දගන්  ැහැර ව 

බුද්ධිමය චින්ත්නදයන් යුතු ව යදමකු දමම දත්ොරතුරු 

දකදරහි අවධානය දයොමු කරන්දන් නම් අල් කුර්ආනය 

සත්යය වශදයන් ම සර්වඥයානී අල්ලාහ් විසන් පහළ කරන 

ලද්ෙක්  ව අිංු  මාත්රයක සැකයකින් දත්ොරව සනාථ වන්දන් 

දමය නුත්න විෙයාත්මක ඓතිහාසක හා පුරාවිෙයාත්මක 

දසොයා ගැනීම් හා සෘජුවම  ැඳියාවක් ඇති දහයිනි.      

අල් කුර්ආනදේ ඇති ‘හමාන්’ පිළි ඳ  සඳහන එවන් එක් ප්රඥයා 

පූර්වක සටහනකි. පාරාදවෝ පිළි ඳ සඳහන් කරන ඇත්ැම් 

අවස්ථාවන් හි ‘හමාන්’ පිළි ඳ සඳහන අල් කුර්ආනදේ ෙැකිය 

හැකිය. අල් කුර්ආනදේ අවසථ්ා හයක දී ‘හමාන්’ පිළි ඳ ව 

සඳහන් වී ඇති අත්ර ඔහු පාරාදවෝදේ සමීපත්මදයකු දලස 

දමමකන් අවද ෝධ කර ගත් හැක. අති විසම්යජ රනක කරුණක් 

ව ඇත්දත්  යි ලදේ පරණ කවිසුදම් මූසා ධර්ම දුත්යාණන් 

පිළි ඳ ඇති විසත්්රයන් හි ‘හමාන්’ පිළි ඳ කිසදු සටහනක් 

දනොමැති වීමය. ‘හමාන්’ පිළි ඳ සටහනක්  යි ලදේ ෙැකිය 

හැක්දක් පරණ කවිසුදම් අවසන් පරිච්දේෙ කිහිපයක මුසා 

ධර්ම දුත්යාණන්ට වර්ෂ 1100 කට පමණ පසු ජීවත් වූ යුදෙව් 

ජ රාතිකයින් පිළි ඳ ව  සැහැස අයුරින් කටයුතු කළ 

 ැබිදලෝනියානු රදජ රකුදේ ආධාරකරුදවකු දලසය. නුත්න 
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පුරාවිෙයාත්මක දත්ොරතුරු මකන් පැහැදිලි අයුරින් දහළිෙරව් වී 

ඇති කරුණු දමයට හාත්පසන්ම පරසප්රත්ාවක් ෙක්වයි. 

ඊජිේතුදව් කරන ලෙ පුරාවිෙයාත්මක කැණීම් තුළින් හමු වූ 

මූසා ධර්ම දුත්යාණන්දේ යුගයට අයත් ි ලා දල්ඛ්නයක් අනුව 

‘හමාන්’ නම් පුද්ගලයා මූසා ධර්ම දුත්යාණන්දේ යුගදේ 

ජීවත් වූදවකු  වත් පාරාදවෝ දේ රාජ රයය පාලනදේ වැෙගත් 

ත්නතුරක් ෙැරූ අදයකු  වත් දහළිෙරව් වී ඇත්.           

පාරාදවෝ දේ යුගදේ භාවිත් කරනු ලැබුදේ සිංදක්ත් භාෂාවකි. 

ෙහඅට වන සයවස දත්ක් දමම සිංදක්ත් භාෂාව 

විසිංදක්තීකරණය දකොට දනොතිබූ දහයින් එම යුගදේ කරුණු 

ෙැනගැනීදම් හැකියාව දනොතිබුණි. දමම භාෂාව අවසන් වරට 

භාවිත් වී ඇත්දත් ක්රි. ව. 394 දී පමණ  ව ඉතිහාසය අපට 

ෙන්වයි. ක්රි. ව. 1799 දී ඉතිහාසඥයයින්  හුත්රයකදේ අසීමිත් 

සතුට ට දහේතු වූ ඓතිහාසක ි ලා දල්ඛ්නයක් දසොයා ගන්නා 

ලදී. ‘දරොදසටා ගල’ (Rosetta Stone) නම් වූ දමම ිලා 

දල්ඛ්නය ක්රි. පූ. 196 ට අයත් වූවක්  ව එම දත්ොරතුරු හි 

ෙක්නට ඇත්. දමම ිලා දල්ඛ්නදේ සුවිදශේෂත්වය නම් එය 

භාෂා තුනකින් සකස ්වූවක් වීමය. සාම්ප්රොයික ඊජිේතු සිංදක්ත් 

භාෂාව  එම යුගදේ පූජ රකයින් අත්ර  හුල ව භාවිත් වූ භාෂා 

වශලියක් හා ග්රීක භාෂා දමම ි ලා දල්ඛ්නය සකස ්කිරීදම් දී 

භාවිත් දකොට තිබුණි. ග්රීක භාෂාදව් උපකාරදයන් අදනකුත් 

භාෂා දෙක විසිංදක්තීකරණය කර ගැනීදමන් පුරාණ ඊජිේතු 

ිෂ්ටාචාරදේ දමදත්ක් සැඟ වී තිබු ඉත්ා වැෙගත් දත්ොරතුරු 

රාියක් මනුෂය වර්ගයාදේ ෙැනුම් සම්භාරයට එකතු කිරීදම් 

දෙොරටු විවෘත් කර ගැනීමට දමමකන් හැකි වී ඇත්. ඉතිහාසදේ 

ඉත්ා වැෙගත් කාල පරිච්දේෙයක් වූ දමම යුගදේ සිංසක්ෘතිය  

ඇෙහීම්  සමාජ ර ජීවිත්ය වැනි වැෙගත් දෂේත්රයන් රාියක් 

පිළි ඳ ප්රදයෝජ රනවත් දත්ොරතුරු රාියක් දමමකන් ෙැන 
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ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත්. එම යුගදේ භාවිත් කරන ලෙ 

පුරාණ භාෂා විසිංදක්තීකරණය කිරීදම් කටයුත්ත් ප්රිංශ ජ රාතික 

ජීන් ෆ්රන්සුවා චම්දපොලිදයොන් (Jean Francoise 

Champollion) විසන් ඉත්ා සාර්ථක අන්ෙමින් ඉටු දකොට ඇත්.  

දමම විසිංදක්තීකරණය තුළින් අති වැෙගත් නමක් පිළි ඳ 

දත්ොරතුරක් දහළිෙරව් කර ගැනීමට අවස්ථාව උො විය. දමම 

දල්ඛ්නදේ ‘හමාන්’ පිළි ඳ ව සඳහන් වී තිබීම දහේතුදවන් 

සැදවොම පත් වූදේ අෙහාගත් දනොහැකි විසම්යජ රනක 

ත්ත්ත්වයකට ය. වියනා නුවර දහොෆ් දකෞතුකාගාරදේ (Hof 

Museum in Vienna) ත් ා ඇති ත්වත් ිලා දල්ඛ්නයක ෙ 

හමාන් පිළි ඳ ව සඳහන් දකොට තිබීම ෙක්නට තිබුණි. එම ි ලා 

දල්ඛ්නය අනුවත් ‘හමාන්’ මූසා ධර්ම දුත්යාණන්දේ යුගදේ 

ඊජිේතු පාලකයා වූ පාරාදවෝ දේ සමීපත්මදයකු දලස සඳහන් 

වී තිබුණි. දමම දත්ොරතුරු සයල්ල මකන් දමදත්ක් 

ඉතිහාසදේ අඳුරු දසවණැලි තුළ සැඟ වී තිබු අති වැෙගත් 

දත්ොරතුරු කිහිපයක්  දලොවට දහළිෙරව් කර දපන්වීමට 

හැකියාව ලැබී ඇත්. දමම දත්ොරතුරු අත්ර ඉත්ාම වැෙගත් 

දත්ොරතුරු දකොටස වුදේ ‘හමාන්’ පාරාදවෝ දේ ගදඩොල් 

දපෝරණු භාරකරු  වට කටයුතු දකොට තිබීමය. දමම විසත්්රය 

අල් කුර්ආනදේ ප්රාතිහාර්යයක්  වට පත් වීමට දහේතු සාධක වූ 

කරුණු දකදරහි ෙ අවධානය දයොමු කරමු.  

වර්ෂ 1450 කට පමණ දපර අරාබි දද්ශදේ මක්කා නගරදේ 

උපතින් ම අනාථභාවය උරුම කර දගන දමදලොව එළිය දුටු  

මුහම්මද් නම් ෙරුවාට කිසදු සම්මත් අධයාපනයක් ල ා 

ගැනීදම් භාගයය දනොලැබී තිබුණි. දම් දහේතුදවන් ම ඔහුට 

කිසදු සාක්ෂරත්ාවක් දනොතිබුණු අත්ර පහතින් උපුටා ෙක්වා 

ඇති අල් කුර්ආන් වැකිය ෙ දම්  ව සාක්ෂි ෙරයි.  
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“(නබිවරය) දමයට දපර නුඹ කිසදු පුසත්්කයක් හොරන්දනකු 

ව දනොසටිදේය. ත්ව ෙ නුඹ එවැන්නක් නුඹදේ ෙකුණතින් 

දනොලිව්දව්ය. එදසේ වූදේ නම් අසත්යදේ සටින්නන්ට සැක 

කරන්නට ඉඩ තිබුණි”. (අල් කුර්ආන් - 29 : 48) 

දමම උතුම් මිනිසාදේ 40 වන විදේ දී අති උතුම් අල්ලාහ ්

විසන් දලොව පවතින තුරු වලිංගු මනුෂය වර්ගයා ව යහ මඟට 

දයොමු කරවීම සඳහා වූ අවසන් දිවයමය මාර්දගෝපදද්ශය  

එතුමන් දවත් පහළ දකොට මහා කාරුණික දෙවිඳුන්දේ 

අවසන් ධර්ම දූත්යා දලස පත් කර ගන්නා ලදී. දමදලස පහළ 

කරන ලෙ මාර්දගෝපදද්ශය ‘අල් කුර්ආන්’ නමින් හැඳින්දවන 

අත්ර එම දද්ව පුස්ත්කදයන් පහත් සඳහන් දකොටස ඔ දේ 

අවධානය පිණිස උපුටා ෙක්වන්නට කැමැත්දත්මු.  

“ ‘ප්රධානිදයනි  මා හැර අන් කිසදු දෙවිදයකු නුඹලාට ඇත්ැයි 

මම දනොෙනිමි. එ ැවින් හමාන්  මා හට කිරි මැටි පුලුස්සා 

මූසාදේ දෙවිඳුන් මට  ැලිය හැකි දසේ මා දවනුදවන් (පියගැට 

දපළින් යුත්) මන්දීරයක් ත්නව්. ත්ව ෙ සැ ැවින්ම ඔහු 

අසත්යවාදීන්දගන් දකදනකු යැයි මම අනුමාන කරමි යැ’යි 

ෆිර්අවුන් (පාරාදවෝ) ප්රකාශ කදළේය”. (අල් කුර්ආන් - 28 : 38)  

ඉහත් අල් කුර්ආන වැකිදයන් පැහැදිලි වන්දන් මූසා ධර්ම 

දුත්යාණන්දේ යුගදේ ඊජිේතුදව් රජු (පාරාදවෝ) විසන් ත්මා  

දෙවිඳුන් යැයි උපකල්පනය දකොට එම අෙහස ජ රනයා විසන් ෙ 

විශව්ාස කළ යුතු  ව සත්ා සටි  වය. දම් පිළි ඳ ව අල් 

කුර්ආනදේ අන්ත්ර්ගත් ත්වත් ආශච්ර්යමත් ඓතිහාසක 

ප්රාතිහාර්යයක් ගැන දමම ලිපිය අවසානදේ උපුටා ෙක්වා 

ඇත්දත්මු. 

දපෞරාණික ඊජිේතු ස්මාරක සමග සැඟ වී යන්නට ඉඩ තිබු 

වැෙගත් සත්යය දත්ොරතුරක් දහළිෙරව් කර ගන්නට හැකි වුදේ 
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‘දරොදසටා ගල’ (Rosetta Stone) නම් වූ ිලා දල්ඛ්නදේ 

දත්ොරතුරු විසිංදක්තීකරණදයන් පසුවය. දමම දත්ොරතුරු 

මකන් දහළි වූ කරුණු කිහිපයක සිංක්ෂිේත් අෙහස් පහතින් 

ෙක්වා ඇත්දත්මු. 

 සාක්ෂරත්ාවක් දනොතිබූ මුහම්මද් තුමාණන් විසන් කිසදු 

ඉතිහාස දහෝ ආගමික ග්රන්ථයක  නිවැරදි අයුරින්  

සඳහන් දනොවී තිබු ඓතිහාසක දත්ොරතුරක් දකදලස 

නම් ඔහුදේ මනුෂය බුද්ධිය උපදයෝගී කර දගන අල් 

කුර්ආනයට ඇතුළත් කළ හැක්දක් ෙැයි අප විසන් විමසා 

 ැලිය යුතු දනොවන්දන් ෙ? වසර තුන් ෙහසකට වැඩි 

කාලයකට දපර වූ සදුවීම් නුත්නදේ ඉත්ා මවිත් කර 

අයුරින් දහළිෙරව් කර ගැනීදමන් පසු අප විසන් ෙැන 

ගන්නා ලෙ දත්ොරතුරු මිනිස් හැකියාවන්ට පමණක් සීමා 

වී දකදලස නම් වර්ෂ 1400 කට පමණ දපර පහළ කරන 

ලද්දද් යැයි පවසන  අල් කුර්ආනයට ඇතුළත් විය 

හැක්දක් ෙැයි අප විසන් සත්ා  ැලිය යුතු දනොවන්දන් ෙ? 

දමම කරුණු සයල්ල අප දවත් ල ා දෙන පැහැදිලි 

පණිවිඩය නම් වර්ෂ 1400 ක් පමණ පැරණි අල් 

කුර්ආනදයහි දමම කරුණු ඉත්ා නිවැරදි අයුරින් සඳහන් 

වී ඇත්නම් එය සත්යය වශදයන් ම සදු විය හැක්දක් 

මනුෂය හැකියාවන්ට පරි ාහිර වූ අසමසම ශක්තියකින් 

 ව අවිවාෙදයන් පිළි ගත් යුතු කරුණක්  ව දනොදව් ෙ?  

දම් පිළි ඳ සැකයක් තිබිය හැක්දක් කාහට ෙ?  දමම 

ප්රාතිහාර්යජ රනක දත්ොරතුරු නිසැකවම අපට හඬ නගා 

පවසන්දන් මුහම්මද් තුමාණන් අති උතුම් අල්ලාහ්දේ 

ධර්ම දුත්යාණන්  වත් අල් කුර්ආනය අල්ලාහ් විසන් 

පහළ කරන ලද්ෙක්  වත් දනොදව් ෙ?  
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 මුහම්මද් ධර්ම දුත්යාණන් විසන් අල් කුර්ආනය සකස ්

කර ගන්නා ලද්දද්  යි ලදේ දත්ොරතුරු දචෞර දලස 

උපුටා ගනිමින් ඒවා දෙවිඳුන් විසන් එතුමාණන් දවත් 

පහළ කරන ලෙ දද්ව පණිවිඩ  ව අසත්ය දලස පවසමින් 

 ව වර්ෂ ගණනක් තිසද්සේ අල් කුර්ආනදේ සත්යත්ාව 

පිළි ඳ අභිදයෝගාත්මක දචෝෙනාවක්  මතු දකොට තිබිණි. 

අල් කුර්ආනදේ දත්ොරතුරු පුරාවිෙයාත්මක දසොයා 

ගැනීම් සමග සම්පුර්ණ එකඟත්ාවකින් යුක්ත් වීමත් එම 

දත්ොරතුරම  යි ලදේ සඳහන් අයුරු සම්පුර්ණදයන්ම 

නුත්න දසොයා ගැනීම් සමග පරස්පරත්ාවක් ෙැක්වීමත් 

මකන් දපන්නුම් කරන්දන් අල් කුර්ආනය  යි ලදයන් 

දසොරා ගත් දත්ොරතුරු මත් පෙනම් වී දනොමැති  වත් එය 

සර්වඥයානී අති උතුම් අල්ලාහ් විසන් පහළ කරන ලද්ෙක් 

 ව දනොදව් ෙ? අසත්යය සොත්නික දනොදව් යන්න 

දමමකන් සනාථ වන පැහැදිලි කරුණකි.     

‘හමාන්’ පිළි ඳ ව අල් කුර්ආනදේ හා  යි ලදේ දත්ොරතුරු 

නුත්න පුරාවිෙයාත්මක දසොයා ගැනීම් සමග සසඳා 

පර්දේෂණාත්මක අයුරින් සකස් කරන ලෙ වැෙගත් දත්ොරතුරු 

රාියක් පහත් සඳහන් දවේ සම් න්ධකය මකන් ෙැන ගත් 

හැකි වනු ඇත්.     

-http://www.islamic

awareness.org/Quran/Contrad/External/haman.html 

‘හමාන්’  පාරාදවෝ හා මූසා ධර්ම දුත්යාණන් යන සැදවොම 

ඉතිහාසදේ එකම යුගයක ජීවත් වූ පිරිසකි. ඉහතින් දගන හැර 

ෙැක්වූදේ අල් කුර්ආනය කිසදු සැකයකින් දත්ොරව සත්යය 

වශදයන් ම දිවයමය මුලාරදයන් පහළ වූවක්  වට ඇති 

වැෙගත් ඓතිහාසක සාක්ෂියකි. දමම දත්ොරතුරු විමසා 

http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/External/haman.html
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/External/haman.html
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 ැලීදම් දී මතු වූ පාරාදවෝ පිළි ඳ ව අල් කුර්ආනදේ ඇති 

ත්වත් වැෙගත් ඓතිහාසක ප්රාතිහාර්යක් පිළි ඳ විමසුමක් දපර 

ලිපියකින් උපුටා පහතින් ෙක්වා ඇත්දත්මු.         

පාරාදවෝ - ෆිර්අව්න් (Pharaoh) 

ෙැනට වර්ෂ 3000 කට පමණ දපර ඊජිේතුදව් පාලකයා වු 

දෙවන ද්ම්දසස්දේ  පුත් දමරදනේත්ාදේ මෘත් දද්හය ෙැනට 

ත්ැන්පත් කර තිද න්දන් කයිදරෝ නගරදේ  තිද න ජ රාතික 

දකෞතුකාගාරදේ ය. දමම රජ ර පරපුර එම යුගදේ හඳුන්වනු 

ලැබුදව් පාරාදවෝ - ෆිර්අව්න් (Pharaoh) යනුදවනි. 

දමර්දනේත්ා ෆිර්අව්න්දේ ඉතිහාසය අනුව ඔහු ත්මන් අධිපති 

දෙවිඳුන්  ව හඳුන්වා දි තිබු අත්ර විශව් පරමාධිපතිඳුන්දේ 

ත්වත් ධර්ම දුත්දයකු වු දමෝදසස ් තුමාදේ සමකාලිනදයකු ව 

ෙ සටීය. දමෝදසස් තුමා සමග නිත්ර ගැටුණු දමම ෆිර්අව්න් 

දමෝදසස ්තුමා හා එතුමාදේ අනුගාමිකයන් ව මරා ෙමන්නට 

ලුහු ැඳ ආ අවසථ්ාදව්දී  දෙවිඳුන් විසන් රතු මුහුෙ දෙ ෑ දකොට 

දමෝදසස් තුමා හා පිරිසට රතු මුහුදින් එදත්ර වන්නට ඉඩ 

සලසා දුන් අත්ර ෆිර්අව්න් හා ඔහුදේ හමුොව රතු මුහුෙට 

අවතිර්ණ වු විගස දෙ ෑවු ජ රලකඳ එකට එකතු වීදමන් ඔහු හා 

ඔහුදේ පිරිස මියකය  ව ආගමික ඉතිහාසය අපට උගන්වයි. 

දම් සම් න්ධ ව ඇති අල් කුර්ආන් වැකියන් අනුව අවුරුදු 

3000කට පමණ දපර මිය කය ෆිර්අව්න් දේ මළකඳ විනාශයට 

පත් වන්නට ඉඩ දනොදී මතු පරම්පරාවට අවවාෙයක් වනු 

පිණිස සුරක්ෂිත් කරන ලෙ  ව දෙවිඳුන් අපට ෙන්වා ඇත්. 

ෙැනට අවුරුදු 1400ට පමණ දපර පහළ කරනු ලැබු අල් 

කුර්ආනයට දමම කරුණු ඇතුළත් වීමට නම් දමම මෘත් 

දද්හය දසොයා දගන ඒ පිළි ඳ ව ෙැනුමක් තිබූ උෙවිය එම 

යුගදේ ජීවත් ව සටිය යුතුය. දමවැනි ත්ත්ත්වයක් අවුරුදු 1400 
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කට දපර දනොතිබුද්ඩනම් එය එදසේ විය හැක්දක් අල් 

කුර්ආනදේ පණිවිඩය පහළ කරනු ලැබුදව් සර්වඥයත්ාවයකින් 

යුත් මුලාරයකින්  ව අපට අවිවාෙදයන් පිළිගැනිමට 

සදුදවනවා දනොදව් ෙ? දම් සම් න්ධ ව විකල්ප මත්යක් 

ඉදිරිපත් කිරීමට අවකාශ තිදේ ෙ? දම් සම් න්ධ ව අල් 

කුර්ආන් වාකයය පළමු ව විමසා  ලමු.  

“නුඹට පසුව එන අයට ප්රාතිහාර්යයක් වනු පිණිස දමදින 

නුඹදේ සරුර අපි දගොඩ ෙමා ආරක්ෂා කරන්දනමු. නියත් 

වශදයන්ම මිනිසුන්දගන් වැඩි දෙදනක් අපදේ ආයාත් (වෙන් 

- සිංඥයා) ගැන දනොත්කන්දනෝම යැයි (අල්ලාහ් පැවසීය)”.  

(අල් කුර්ආන් - 10 : 92)  

දමම වාකයය පහළ වු කාලදේ එය දකොත්රම් සුවිදශේෂි හා 

අසාමානය දෙයක් දලස දපදනන්නට ඇති ෙ? ෆිර්අවුන්දේ 

මෘත් දද්හය විනාශ දනොවී සුද්කී ඇති  ව දසොයා ගන්නට 

වසර 1300 කට දපර අල් කුර්ආනදේ ඉහත් වැකිදයන් පහළ 

කළ පණිවිඩය එම යුගදේ ජ රනයාට එක්ත්රා අන්ෙමින් 

ප්රදහේළිකාවක් වුවා විය හැක. මහාචාර්ය දලොරට් නම් 

විෙයාඥයයා විසන් දමෝදසස් තුමාදේ  යුගදේ ජීවත් වු 

ෆිර්අව්න්දේ මෘත් දද්හය දසොයා ගත්දත් 1898 වසදර්දීය. 

මහාචාර්ය දලොරට් විසන් දසොයා ගත් ෆිර්අව්න්දේ සරුර වසර 

3000 කට වැඩි කාලයක් තීේස් නුවර දනක්දරෝදපොලිස ්

දසොදහොන තුළ ඇතිරිල්ලක ඔත්ා ත්ැන්පත් කර තිබිණ. 1907 

ජුලි මස 8 වැනි දින මහාචාර්ය එලියට් ස්මිත් නම් විෙයාඥයයා 

විසන් දමම දසොදහොන  විවෘත් දකොට මෘත් දද්හය විෙයාත්මක 

පරික්ෂණයන්ට ලක් කරන ලදී. ඉන් අනතුරු ව “Royal 

Mummies” නමින් දමම විසත්්ර අඩිංගු දපොත්ක් ෙ ඔහු පළ 

කදළේය. මහාචාර්ය දලොරට් විසන් 1898 දී දසොයා ගනු ලැබුදව් 

දමෝදසස් තුමාදේ යුගදේ මිසරදේ රජ රකම් කළ එදමන්ම 
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ත්මන් ව අති උත්ත්රිත්ර දෙවිඳුන් දලස හඳුන්වා දෙමින් ෙ  

දමෝදසස් තුමාදේ සයලු ඉගැන්වීම් ප්රතික්දෂේප කරමින් ෙ 

අවසානදේදී දමෝදසස ්තුමා ව මරා ෙැමීදම් අෙහසන් එතුමා 

ලුහු ැඳ කය ගමදන්දී ජ රලදේ කලී මියකය ෆිර්අව්න්දේ දද්හය 

 වට දමම විෙයාත්මක පරික්ෂණයන්දගන් සනාථ කර ගන්නා 

ලදී. 

කයිදරෝ නගරයට දගන යන ලෙ දමම දද්හය සම් න්ධ ව 

1975 වසදර්දී ප්රිංශ විෙයාඥයයින්දේ සිංගමදේ සාමාජිකදයකු වූ 

ෙ ජ රාත්යන්ත්ර කීර්තියට පත් විෙයාඥයදයකු වූ ෙ මහාචාර්ය 

දමොරිස් බුදකයිල් විසන් නුත්න ත්ාක්ෂණික ිල්ප ක්රම 

උපදයෝක කර ගනිමින් වැඩි දුර පරික්ෂණ පවත් වනු ලැබිණි. 

සයලු පර්දේෂණ අවසානදේ දි විසම්යට පත් ඔහු විසන් පහත් 

සඳහන් ප්රකාශයනය නිකුත් කරන ලදී. 

“නුත්න ෙත්ත් අත්ර ු ද්ධ වු ග්රන්ථ පිළි ඳ ව සාධක දසොයන 

පිරිස ෆිර්අව්න්දේ සරුර පිළි ඳ ව අල් කුර්ආන් වැකි පවසන 

අතිශයින් විසම්යජ රනක සාධක ෙැක ගන්නට නම් කයිදරෝ  

නුවර ජ රාතික දකෞතුකාගාරදේ රාජ රකිය මෘත් දද්හ ත් ා ඇති 

කාමරයට යා යුතුයි”. 

ත්ම රට  ලා කය දමොරිස් බුදකයිල් විසන් අල් කුර්ආනය හා 

 යි ලය නුත්න විෙයාත්මක සද්ධාන්ත්යන් සමග සැසඳීමකට 

දයොමු දකොට ‘The Bible Quran and Modern Science’ 

නැමැති ග්රන්ථය 1978 දි ප්රකාශයට පත් කදළේය. මධයසථ් 

විග්රහයක දයදෙන  ජ රාත්යන්ත්ර කිර්තියට පත් ප්රවීණ 

විෙයාඥයදයකු වු මහාචාර්ය දමොරිස් බුදකයිල් ත්ම ග්රන්ථදේ 

පහත් සෙහන්  අයුරින් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක දයදින. 

“අල් කුර්ආනය මුහම්මද් තුමන්දේ කෘතියක් යැයි 

පවසන්නන්දේ කල්පිත්ය සාවෙය එකක්  ව ඉහත් සෙහන් 
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කරුණු (ඔහු විසන් අල් කුර්ආනය නුත්න විෙයාත්මක 

සද්ධාන්ත්යන් සමග සැසඳීදමන් දසොයා ගත් කරුණු) වලින් 

දපදන්. අකුරු දනොෙන්දනකු විසන් මුළු මහත් අරාබි 

සාහිත්යදේ  විිෂට්ත්ම සාහිත්යධාරියා විය හැක්දක් දකදසේ ෙ? 

නුත්න යුගදේ අන් කිසදු මිනිදසකු දනොෙැන සටි විෙයාත්මක 

සත්යයන් අල්ප මාත්ර වරෙකින් දත්ොරව  ශත් වර්ෂ ොහත්ර කට 

දපර දහළිෙරව් කළ හැක්දක් දකදසේ ෙ?” (125 පිටුව) 

ෆිර්අව්න්දේ සරුර මුළු මහත් මනුෂය වර්ගයාට අවවාෙයක් 

දලසන් ආරක්ෂා කරන  ව අල් කුර්ආන් හත්වන සයවදසේ 

සඳහන් කළ ෙ දමම දත්ොරතුරු සනාථ වුදේ 19 වන සයවදසේ 

එම සරුර දසොයා ගැනීදමන් අනතුරුවය. අල් කුර්ආනය 

විශව්දේ පරමාධිපති විසන් පහළ කරන ලෙ පණිවිඩය  වට 

සහතික කරන්නට ත්වත් සාක්ෂි අවශය ෙැයි ඔද න් 

විමසන්නට කැමැත්දත්මු. 

 “සත්යය නුඹදේ පරමාධිපතිදගන් ය. සැ ැවින් ම නුඹ (ඒ 

පිළි ඳ ව) සැක කරන්නන් අතුරින් අදයකු දනොවවූ”. (අල් 

කුර්ආන් - 2 : 147) 

“අල් කුර්ආනය ඔවුන් (විශව්ාස දනොකරන්නන්) පරිශීලනය 

දනොකරනුදේ මන්ෙ? එය අල්ලාහ්දගන් දනොවී දවන 

දකදනකුදගන් වූදේ නම් එහි නුඹලා ද ොදහෝ පරසප්රයන් 

(හා වැරදි) ෙකිනු ඇත්”. (අල් කුර්ආන් - 4 : 82) 

අල් කුර්ආනය විවිධ දකෝණයන්දගන් පිරික්සා  ැලීදම්දී 

කුමන දකෝණදයන්  ැලුව ෙ එය සැ ැවින්ම අසමසම 

ප්රාතිහාර්යයක්  ව අපට අවද ෝධ කර ගැනීමට හැකි වනු 

ඇත්.  
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ඉරම් නගරය  

“ඉරම් නගරදේ (ඉත්ා උසස් වු) කුලුණු දමන් වු ආද් ජ රනයා 

සම් න්ධ ව නුඹදේ පරමාධිපති දකදසේ (ෙඩුවම්) කදළේෙැ’යි 

ඔ  අවධානය දනොකදළහි ෙ? ඔවුන් දමන් (ශක්තිවන්ත්යින් 

දලෝකදේ කිසදු) නගරයක නිර්මාණය කරනු ලැබුදව් නැත්”. 

(අල් කුර්ආන් 89 :6 - 8) 

අල්-කුර්ආනදේ සඳහන් නගර සයල්ල  දසොයා දගන තිබු 

අත්ර ඉරම් නගරය දසොයා ගැනීම පිළි ඳ ව ඇති දත්ොරතුරු 

අතිශයින්ම මවිත්කරය. ඇමරිකාදව් පළකරනු ල න  

National Geography සඟරාදව් 1978 දෙසැම් ර් කලාපදේ 

ඉත්ා සුවිදශේෂි වාර්ත්ාවක්  පළ කර තිබුණි. එනම් 1973 දි 

ෙකුණු සරියාදව් පුරා විෙයාත්මක කැනීම් කිරීදම්දී වැලි වලින් 

යට වි තිබු අවුරුදු 4300 ක් ඉපැරණි  එල් ා නගරය දසොයා 

ගන්නා ලෙ  වය. දමම නගරදේ පුස්ත්කාලය ෙ ඔවුන්ට 

දසොයා ගැනීමට හැකි විය. එල් ා නගරය වාණිජ ර 

සම් න්ධත්ාවන් පවත්වා දගන කය නගරයන්හි නම් අඩිංගු 

මැටි ඵලකයන් ෙ  ඔවුන්ට දසොයා ගැනීමට හැකි විය. එම 

ලැයිසත්ුදව් සඳහන් නගරයන් අත්ර ඉරම් නගරය ෙ සෙහන් වී 

තිබුණි. අවුරුදු 1400 දපර පහළ කරනු ලැබු  අල් කුර්ආනදේ 

වැකියක සෙහන් දමත්රම් ඉපැරණී නගරයක නාමය 

සැ ැවින්ම සත්යය නගරයක නාමයක්  ව දසොයා ගන්නට 

හැකි වුදේ 1973 දී නම් අල් කුර්ආනදේ ප්රාතිහාර්ය ජ රනක 

භාවය දමන්ම එහි පරම සත්යභාවය ෙ දමය සහතික 

කරන්නක් දනොවන්දන් ෙ? ත්වත් විශම්යජ රනක සදුවීමක් නම් 

ඉරම් නගරය නිශච්ිත් වශදයන්ම දසොයා ගනු ලැබුදව් 1992 දී 

විමය. ඉහත් අල් කුර්ආන් වැකිය සඳහන් කරන්දන් ඉරම් 

වැසයන් කුලුනු දමන් උස් වු ෙ ශක්ති සම්පන්න ජ රන 

දකොට්ඨාසයක්  වය. ඉරම් නගරදේ 2010 දි කරන ලෙ 
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කැණීම් වලින් ඉත්ා උස ්වු ෙ ශරීර ප්රමාණය විශාල වු ෙ මනුෂය 

දකොට්ඨාසයක ඇට සැකිලි දසොයා  ගන්නා ලදී. දමයින් 

පැහැදිලි වන්දන් අල් කුර්ආනදේ සත්යත්ාව දිදනන් දින අලුත් 

සාධකයන්දේ දහළිෙරව් වීම් සමගම වඩ වඩාත් ත්හවුරු 

දවමින් පවතින  ව දනොදව් ෙ? ඉරම් නගරදේ දමම සයලු 

විස්ත්ර ඔ ට අන්ත්ර්ජ රාලදයන් ල ා ගත් හැක. 

“(නබිවරයාදණනි) නුඹ දමදසේ විමසනු (දමම පුස්ත්කය) 

අල්ලාහ්දගන් පහළ වි තිබිය දී දමය නුඹලා ප්රතික්දෂේප 

කළදහොත් (දමදසේ) ප්රසද්ධිදේ විරුද්ධ වන්නාට වඩා 

දුර්මාර්කකයා කවදරක් ෙැයි නුඹ අවධාරණය  කර  ැලුදවහි 

ෙ? ඇත්දත්න්ම දමය සත්යය යැයි ඔවුන්ට පැහැදිලි වන දත්ක් 

අපදේ සාධකයන් (දලෝකදේ) ද ොදහෝ ප්රදද්ශයන්හි ෙ ඔවුන් 

මාර්ගදයන් ෙ ඉත්ාමත් ඉක්මණින් අපි ඔවුන්ට දපන්වන්දනමු. 

(නබිවරයාදණනි) ඇත්දත්න්ම නුඹදේ පරමාධිපති සයල්ල 

නිරික්ෂණය කරමින් සටින්දන් යැයි සෑහීමට පත් දනොවුදේ 

ෙ?” (අල් කුර්ආනය 41 : 51 - 53) 

ඉහත් දෙවිඳුන් අපට ෙන්වන්දන් අල් කුර්ආනදේ සත්යභාවය 

ත්හවුරු කරන සාධකයන් මිහිත්ලය මතින් හා මිනිසා තුළින් 

නිරන්ත්රදයන්ම දහළිෙරව් කරමින් සටින  වය. අෙ අප  

සැ ැවින්ම  අත්ෙකිමින් සටින්දන් දමම සත්යත්ාව ත්හවුරු 

කරන සාධකයන්දේ දහළිෙරව්ව දනොදව් ෙ?  

නුත්න විෙයාව පරික්ෂණය නිරික්ෂණය හා නිගමනය යන ක්රම 

දව්ෙයන් උපදයෝක කර දගන විෙයාත්මක සද්ධාන්ත්යන් 

ස්ථාපිත් කරගන්නා අත්ර  නිශච්ිත් වශදයන්ම ඔේපු කර 

දනොගන්නා යමක් සත්යය දලස පිළිගැනිම ප්රතික්දෂේප කරයි. 

අල් කුර්ආනය ෙ දමම විෙයාත්මක ආකල්පය අනුවම 

සත්න්නට මිනිසා ව දිරිගන්වයි. පහතින් ෙක්වා ඇති කුර්ආන් 
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වැකිදයන් මිනිසා සත්යය යැයි පවසන්නා වු කරුණු 

පිළිගැනිමට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන දලස අභිදයෝග කරයි. 

“කිතුනුවන් දහෝ යුදෙව්වන් දහෝ හැර (අන්) කිසදවකුත් 

ස්වර්ගයට ඇතුළු දනොවන  ව ඔවුහු පවසති. දමය ඔවුන්දේ 

පෙනම් විරහිත් විශ්වාසයක් (මිස සත්ය දනොවන්දන්ය) නුඹලා 

සත්යවාදීහු නම් නුඹලාදේ සාක්ෂින් දගන එවු යැයි (නබිවරය) 

පවසවූ”.(අල් කුර්ආන් 2 : 111) 

එදහයින් ඉසල්ාමය මිනිසාදේ විචාර බුද්ධියට දගෝචර වන 

පරිදි පිළිගත් හැකි සාක්ෂින් පෙනම් කර දගන ඔේපු කළ හැකි 

හා ඔේපු කරනු ලැබු සත්යයන්  වට ආගමික විශව්ාසය තිබිය 

යුතු යැයි  පවසයි. 

අන්ධ භක්තිය ප්රතික්දෂේප කරන දලස මනුෂය වර්ගයාට අල් 

කුර්ආනය උපදෙස් දෙයි. අප ෙහම් දත්ොරා දගන ඇත්දත් 

ත්මන් උපන් පවුල අනුව  ව දනොරහසකි. දෙමව්පියන්දේ 

ෙහම කිසදු විමසුමකින් දත්ොරව පරම සත්යය දලස පිළිදගන  

කටයුතු කිරිම අල් කුර්ආනය ප්රතික්දෂේප කරයි. 

“අල්ලාහ් පහළ කළ ෙෑ(අල් කුර්ආනය) දවත් ෙ රසුල්වරයා 

දවත් ෙ පැමිදණනු යැයි ඔවුනට කියනු ලැබුවදහොත් අපදේ 

පියවරුන් කුමක් දකදරහි (අනුගමනය කරමින්) සටිදේ ෙැයි 

අප දුටුදවමු ෙ, එය ම (අනුගමනය කිරීම) අපට ප්රමාණවත් 

ව න්දන් යැයි කියන්දනෝය. ඔවුන්දේ පියවරුන් කිසවක් 

දනොෙැනුවත් ව ෙ සෘජු මාර්ගදයහි දනොවි සටිය දි ෙ (ඔවුන් 

ත්මන්දේ පියවරුන් අනුගමනය කරන්දන්)” (අල් කුර්ආන් 5 : 

104).  

ඉහත් විෙයාත්මක සාධක දගන හැර ෙැක් වූදේ නුත්න විෙයාව 

ඉත්ා මෑත්ක දි දසොයාගත් කරුණු අල්කුර්ආනයට අවුරුදු 1400 

කට දපර ඇතුළත් වි තිදේ නම් නිශච්ිත් වශදයන්ම 
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අල්කුර්ආනය මනුෂය බුද්ධිදේ නිර්මාණයක් විය දනොහැකි 

 වටත් එහි මූලාරය සහතික වශදයන්ම සර්වඥයානී එකක් විය 

යුතු  වටත් සනාථ කිරිමටය. අල් කුර්ආනදේ සඳහන්  

විෙයාවට දගෝචර දභෞතික කරුණු සයයට සයයක්ම නුත්න 

විෙයාත්මක සද්ධාන්ත්යන්ට  අනුකුලව හා  සත්යය  ව ඔේපු 

වන්දන් නම් විෙයාවට දගෝචර නැති පාරදභෞතික කරුණු ෙ 

(දෙවිඳුන්, මරණින් මතු ජිවිත්ය, විනිශ්චය දිනය, නිරය, 

සව්ර්ගය වැනි) සත්යයන්  වට අපට පිළිගන්නට සද්ධ දවනවා 

දනොදව් ෙ? දමම සයලු දත්ොරතුරු අන්ධ භක්තිදයන් 

පිළිගැනීම සඳහා දනොදව්. මිනිසාට පමණක් උරුම විචාර 

බුද්ධිය උපදයෝගී කර දගන බුද්ධිමය විචාරයක් සඳහා ඔ  ව 

දිරිගැන්වීම අපදේ ප්රධාන අරමුණයි.  
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