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ඉස්ලාමඹු ඉතාමත්ම කාරුනිකවූ දහමක් බව 
පැවසුවා. එස් තිබිඹුදී ආහාරඹු සඳහා සතුන් 
මරන්නට කටඹුුතු කරන්න් ඇඹුි? ඔබ ් සතුට 
වනුවන් සතුන් මැරීම සාධාරණද? 

සත්ව ඝාතනඹු හා මාංශ අනුභවඹු 

මාංශ අනුභවඹු හා සතුන් කැපීම පිළිබඳ මාතූකාව 
සාකඡඡා කිරීඹදී නිරාඹුාසඹුන්ම බහුතරඹුක ් 
ඇඟිල්ල දි ු වන්න් ඉස්ලාමඹුට හා මුස්ලිඹවරුන් 
වතට බව අමුතුවන් කිව ඹුුතු නාවන්නකි. මම 
තත්වඹු උදාවී ඇත්ත් සත්ඹුඹුඹු වශඹුන්ම 
අනවබෝධඹු නිසා බව ද පැහැදිලි කරුණකි. මම 
හ්තුන් නිසාම මම මාතූකාව විවිධ පැතිකඩ 
ඔස්ස් සලකා බැලිඹු ඹුුතුව ඇත. පහතින් ඉදිරිපත් 
කරන්නට වෑඹුඹ කර ඇත්ත් ඹ පිළිබඳ වි ්රහහඹුකි. 
කරුණාකර විචාරශීලීව හා බුද්ධිමත් අඹුුරින් මම 
කරුණු කරහි අවධානඹු ඹුාමු කරන ලස 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නමු. සතුන් කැපීම තහනඹ 
කිරීමට විවිධ ක් ්ටත්ර ඹුන් න් ඹුෝජනා මතුවයන් 
පවතින නිසා පළමුව ඒ පිළිබඳව සලකා බලමු.     
 
1.මාංශ අනුභවඹු ඉස්ලාමඹු් අනිවාර්ඹු කරුණක් 

නාවන හඹුින් සමස්තඹුක් වශඹුන් සත්ව 
ඝාතනඹු හෝ  ව ඝාතනඹු පමණක් හෝ 
තහනඹ කිරීම පිළිබඳව ප්ර තිපත්තිමඹු 
විරුද්ධතාවක් ඉස්ලායකඹුින්ට නාමැත. නමුත් 
එහි අතුරු ප්රඉතිඵල කරහි  අවධානඹු ඹුාමු 
කරන්න් නඹ මහි අදූරදර්ශීභාවඹු අවබෝධ 
කර ැනීමට හැකිේ ඹුැඹුි සිතන්නමු. 
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2.පශු ආර්දකඹු රැඳී ඇත්ත් කිරි හා මාංශ මතඹු. 

මහා පරිමාන  ාවිපාළවල් ලංකාේ ඇත්ත් 
කිහිපඹුක් පමණකි. වැඩි පුරම කිරි නි ්පාදනඹු 
සිදු කරන්න් කුඩා සත්ව  ාවිපාළවල් 
පවත්වා  න ඹුන්නන්ඹු. කිරි නි ්පාදනඹු, 
ප්ර්ජනනඹු හා බැඳුනු ක්රිකඹුාවලිඹුකි. මහිදී කරුණු 
දකක් කරහි අවධානඹු ඹුාමුකළ ඹුුතුව ඇත. 
සුෆ හෝ මහා පරිමාන  ාවිපාළවල්වල 
බිහිවන පිරිය සතුන් නඩත්තු කිරීම සඳහා 
අමතර විඹුදමක්  ාවිපාළ හියඹුන්ට 
සිදුවන්න්ඹු. මම පිරිය සතුන් පිරිවැඹුක් දරා 
නඩත්තු කාට කිරි  ාවිඹුා ලබන ආදාඹුම 
කුමක්ද? මස් නඩත්තු කටඹුුතු කිරීමට කිරි 
වලින් පමණක් ලැබන ආදාඹුම ප්රතමාණවත් 
ේද? කරත්ත ප්ර්වාහනඹු හා එල හරක් කුඹුරු 
 ාවිතැනට ඹුාදා  ැනීමක් මරේ දැනට 
තිේද? ර හරක් පවා ක්රටමඹුන් කුඹුරු 
 ාවිතැනින් ඉවත් වී ඹුාන්ත්රී කරණඹුකට අප 
මුහුණපා ඇති ඹුු ඹුක පිරිය එල හරකුන් 
සඹබන්ධව ඇති ආර්දක උපඹුෝ ීතාව කුමක්ද? 
„පින්  ානා ‟ ඹුනුවන් නඹ තබා මම පිරිය 
සතුන් ලිහා හැර තම ව කීමන් කිරි  ාවිඹුා 
යදන්නට කටඹුුතු කළහාත් මඹුින් සිදුවන 
අනර්ථකාරී ප්රතතිඵල කරහි අප අවධානඹු 
ඹුාමු කාට ඇත්ද? පිරිය සතුන් පමණක් නාව 
වඹුස්  ත වීමන්  ැහැනු සතුන්ද ප්රපජනන 
ක්රි ඹුාවලිඹුන් ඉවත් වන තත්වඹුක් උදාවන 
හඹුින් මම සතුන් ආදාඹුයන් තාරව 
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පිරිවැඹුක් දරා නඩත්තු කිරීමට කිරි  ාවිඹුාට 
සිදුේ. මඹු කිරි  ාවිඹුා ් වර්තමාන 
ආදාඹුඹ තත්වඹු තුළ කළ හැකි ක්රි ඹුාවලිඹුක් ද? 
තීන්දු  ැනීම හුදු උද්ේ ඹු මත පමණක් 
පදනඹ වන විට ඇතිවිඹු හැකි අනර්ථකාරී 
විපාකඹුන් මම කරුණු වලින් හළිදරේ 
නාවන්න්ද? කිරි  ාවිඹුා ආර්දක 
බංකාලාත්භාවඹුට තල්ලු කිරීමක් මඹුින් සිදු 
නාවන්න්ද? කිරි පිටි ආනඹුනඹු කාට ඩාලර් 
බිලිඹුන  ණනක් වාර් ිකව විද්ශ කිරි 
 ාවිඹුාට  වන තත්වඹුන් යදී ද්ශීඹු කිරි 
 ාවිඹුා ශක්තිමත් කාට කිරි වලින් රට 
ස්වඹුංපෝ ිත කිරීමට දරන උත්සාහඹු ලත් 
තැනම ලාප් කාට ද්ශීඹු කිරි  ාවිඹුා විනාශ 
කර දමන්නට මඹුට වඩා සුදුසු ඹුෝජනාවක් 
ඇත්දැඹුි නාසිතිඹු හැකි තරඹඹු.  

 
3.තිස් වසරක බදුඹවාදී ත්ර.ස්තවාදඹු ඹුුදමඹු 

වශඹුන් පරාජඹු කිරීමන් පසු විද්ශ 
සංචාරකඹුින් ් පැයණීම වැඩි වී එහි ඹුහ 
ප්රාතිඵල නළයන් සිටින අවධිඹුකඹුි අප 
සිටින්න්. සංචාරක කර්මාන්තඹු මලස දිඹුුණු 
වන තත්වඹුක විද්ශ විනිමඹු ඉපැඹුීම, නව 
රැකිඹුා අවස්ථා බිහිවීම හා විද්ශ  ආඹුෝජනඹු 
මම ක් ්ත්රථඹු් වැඩිපුර සිදුවීම දැනට 
සිදුවයන් පවතී. මම විද්ශ සංචාරකඹුින්ට 
තරු පහ් හෝටල් වලින් දිඹු හැක්ක් නිර්මාංශ 
ආහාර පමණක් ඹුන ප්රනවූත්තිඹු ජාත්ඹුසන්තරව 
ප්රරචාරඹු වුවහාත් සංචාරක කර්මාන්තඹුට  
සිදුවිඹු හැක්ක් කුමක්ද? විද්ශ 
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සංචාරකඹුින් ් ජනප්රි්්ඹුතම  භෝජනඹු Beef 

Steak නාහාත් තඹපරාදු කළ  ව මස් 
පත්ත බව නාදන්නක් නැති තරඹඹු. ඔවුන්ට 
පමණක් ද්ශීඹු වශඹුන් හෝ ආනඹුනඹු කළ 
 ව මස් සපඹුන්න් නඹ, එඹු  ව මස් අනුභවඹු  
කැමති වූ ද්ශීඹු ජනඹුා ් මුලික 
අඹුිතිවාසිකමක් උල්ලංඝනඹු කිරීමක් බවට පත් 
නාවන්න්ද? ශ්ර්ි ්ඨාධිකරණඹුට මුලික 
අඹුිතිවාසිකඹ පත්සමක් ඹ සඹබන්ධව 
ඉදිරිපත් වුවහාත් ඇති විඹු හැකි තත්වඹු 
කුමක්ද?  ව මස් ආනඹුනඹු කළවිට අප නැවත 
වරක් ද්ශීඹු කිරි  ාවිඹුාට ආර්දක ප්රඅහාරඹුක් 
එල්ල කාට විද්ශීඹු කිරි  ාවිඹුා න ා 
සිටුවීමට කටඹුුතු නාකරන්න්ද?  

 
4. වළඳ පාළ් භාණ්ඩ යල රැඳී ඇත්ත් සැපඹුුම 

හා ඉල්ලුම මතඹු. එක් ආහාර වර් ඹුක් වළඳ 
පාළන් ඉවත් කළ විට අනකුත් ආහාර වර්  
වල පාරිභෝජනඹු වැඩිවී යල ඉහළ ඹුාමක් 
අනිවාර්ඹුඹුන්ම සිදුවන්නක්. මම යල ඉහළ 
ඹුාම පාලනඹු කිරීම සඳහා ක් ඉණිකව අනකුත් 
භාණ්ඩ සැපඹුුම වැඩි කිරීඹ ක්ර මේදඹුක් 
වහාම සිදුකළ හැකි වන්න්ද?  

 
5.සත්ව තල්  විවිධ කර්මාන්තඹුන්ට උපඹුෝ ී කර 

 ැනීමක් සිදු ේ. මම තීන්දුවන් ද්ශීඹු සත්ව 
තල් සැපඹුුමට සිදුවන්න් කුමක්ද? සත්ව තල් 
සැපඹුීඹ කටඹුුත්ත් ඹුදී සිටින්නන්  ් රැකිඹුා 
අවස්ථා  ිලිහී ඹුාම පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරනු 
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ලබන විකල්ප විසඳුම කුමක්ද? ආනඹුනික සත්ව 
තල් සඳහා බාහෝ විට අධික යලක්  වීමට 
සිදුවන තත්වඹු තුළ මම කර්මාන්තඹුන්හි 
නි ්පාදන යල අධික වී පාරිභෝ ිකඹුාට එම 
භාණ්ඩ සඳහා අධික යලක්  වීමට සිදුවීම 
නාේද? ප්ලාස්ටික් හා කූතීම දෑ උපඹුෝ ී 
කර න සාදන්නාවූ පාවහන් බහුතරඹුක ් 
සෞඛ්ඹු ඹුට හිතකර නාවන බව අප සැම දන්නා 
කරුණකි. ද්ශීඹු පාවහන් කර්මාන්තඹුද එතරඹ 
දිඹුුණු තත්වඹු් දැනට නාමැත. ආනඹුනික 
පාවහන් සඳහා විශාල විද්ශ විනිමඹුක් වැඹු 
කරන්නට සිදු වී තිේ. මම තීරණඹුන් සත්ව 
සයන් නි ්පාදිත පාවහන් කර්මාන්තඹුට පමණක් 
නාව අනකුත් සඹ භාණ්ඩ කර්මාන්තඹුටද 
ඉතා විශාල හානිඹුක් සිදු වීමට ඇති ඉඩකඩ 
ඉමහත්ඹු. මම කර්මාන්තඹුන්ටද සත්ව සඹ 
ආනඹුනඹු කළහාත් නිඹුත වශඹුන්ම ඒ සඳහා 
අධික යලක්  වීමට සිදු වනු ඇත. මම 
ආනඹුනික සත්ව සඹ උපඹුෝ ී කර  න 
සිදුකරන්නාවූ භාණ්ඩඹුන් ් යල වැඩිවීමක් 
මම ින් සිදුවීමට නිඹුත වශඹුන්ම ඉඩකඩ 
ඇත. මම සිඹුලු ක්රිඉඹුාවන් න් සිදු වන්න් 
ද්ශීඹු කිරි  ාවිඹුා ් ආදාඹුඹ තත්වඹු පහත 
හළා ඔහු ් පැවැත්මට තර්ජනඹුක් ඇති 
කාට විද්ශීඹු කිරි  ාවිඹුා න ා සිටුවීම 
නාේද?    

 
6.අප ජීවත් වන්න් බහු වාර් ික හා බහු 

සංස්කූතික සමාජඹුකඹුි. මම සමාජ ස්තරඹුන්ට 
ආේනික වූ චර්ඹුාවන් හා ක්රි ඹුාකාරකඹ ඇත. 
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උදාහරණඹුක් ලස  ත් විට ඌරු මස් 
අනුභවඹු ඉස්ලායකඹුින්ට තහනඹඹු. ශුද්ධවූ 
බඹුිබලඹු අනුව කිතුනුවන්ට ද එම මාංශ 
අනුභවඹු ඉස්ලායකඹුින්ට වඩා තද බල ලස 
තහනඹ කාට ඇත.  

 
උදාහරණ:  
“ඌරා ් කුරඹු බදී වන ව තිබන නමුත් ඌ 

වමාරා නාකඹුි. ඌ අපවිත්රම ලස සැලකිඹු 
ඹුුතුඹු. ඉහත දැක් වූ සතුන් ් මස් නාකෑ 
ඹුුතුඹු.උන් ් මළකුණු ස්පර්ශ නාකළ ඹුුතුඹු. 
උන් අපවිත්රු ලස සැලකිඹු ඹුුතුඹු ” (ශුද්ධ 
බඹුිබලඹු - ලවී ේඹුලස්ථාව 11:7-8)       

 
“ඌරා කුරඹු බදී ඇති සතකු නමුත් ඌ වමාරා 

නාකන බැවින් අපවිත්රත සතකු මන් සැලකිඹු 
ඹුුතුඹු. උන් ් මස් නාකෑ ඹුුතු අතර උන් ් 
මලකුණුද ස්පර්ශ නාකළ ඹුුතුඹු ” (ශුද්ධ 
බඹුිබලඹු - ද්විතීඹු නීති සං ්රරහඹු 14:8) 

 
කරුණු මලස වුවද, කිතුනුවන් න් බහුතරඹුක් 

හා බෞද්ධඹුින් න් සුෆතරඹුක් ඌරු මස් 
අනුභව කරන්නන්ව සිටිත්. බහු සංස්කූතික 
සමාජඹුක ඉස්ලායකඹුින් ් චර්ඹුාවට මඹු 
පටහැනි බව පවසා ඌරු මස් අනුභවඹු තහනඹ 
කරන ලස ඉල්ලීමට සදාචාරාත්මක අඹුිතිඹුක් 
ඉස්ලායකඹුින්ට තිේද? බහු ජනවාර් ික හා 
බහු සංස්කූතික සමාජඹුක එක් එක් සමාජ 
ස්තරඹුන් ්  චර්ඹුාවන් හා පිළිවත් අනිකා 
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කරහි නීතිඹුන් හෝ බලඹුන් පැටවීමට 
සදාචාරාත්මක අඹුිතිඹුක් කිසිවකුට තිේද? 
සුෆතරඹුක  ් අදහස්  මුෆ රටටම බල 
පවත්වන්නට කළ ක්රි ඹුාව සුෆතරඹුක ් 
ත්ර්ස්තවාදඹු ලස හඳුන්වා එහි අනිසි විපාක 
දසක තුනක් අපි අත් වින්දමු. දැනට සිදුවයන් 
පවතින තත්වඹු තුල මඹුට පර වැකිඹුට 
සුෆතරඹු වනුවට බහුතරඹු ආද්ශ කළ විට 
එන අරුත වත අප ඹුාමුවනවා නාේද? 
පරිසරඹුට හෝ අසල්වැසිඹුන්ට කිසිම හානිඹුක්, 
බාධාවක් හෝ පළීමක් නාමැතිව අවුරුදු 
 ණනක් තිස්ස් සලාතඹු ඉටු කළ තැන්වලට 
පළපාළිඹුන් පැයණ “මතැන නැමදුඹ නාකළ 
ඹුුතු ඹුැ”ඹුි තර්ජනාත්මකව පවසන විට අප පත් 
වන්න් කනඹ තත්වඹුකටද? වර්ධනඹු වයන් 
පවතින මම අහිතකර සංස්කූතිඹු වනස් 
කිරීමට කටඹුුතු කිරීම අප සැම ් ව කීමක් 
නාවන්න්ද? 

 
7.බිලි පුජාව සැබැවින්ම සත්ව හිංසනඹුකි. එඹු 

පිළිකුල් කළ ඹුුතු ක්රිබඹුාවක් බව නාරහසකි. 
එනමුත් මඹු ආරඹභ වුඹු් හලාවත 
මුන්න් ්වරඹ කෝවිලන් නාවන බව අප 
සැවාම දන්නා කරුණකි. බුදු දහම බිහි  වූ 
ඹුු ඹු් භාරත ද්ශඹු් පැවතිඹු් බහු ආ යක 
හා බහු ජනවාර් ික සමාජඹුකි. විවිධ ආ යක 
ඇදහිලි හා විශ්වාස එහි විඹු. ඒ අවස්ථාව වන 
විට භාරත ද්ශඹු් මහා  පරිමාණ ලස 
ේඹුාභප්තවී තිබුණ් ේරා හ්මණ දහමඹුි. ඒ අතර 



 

10 

විවිධ ආ යක දූ ්ටි  රු  කළ ශ්රරමණ 
කණ්ඩාඹුඹ, ආජීවකඹුන්, පරිේරානජකඹුන්, ජටිලඹුන්, 
සහ වනත් තාපස ඹුෝ ී නිකාඹුඹුන් එහි 
ක්රි්ඹුාත්මක විඹු. ඹ අතර  ඩ් ශාස්තූ 
දර්ශනඹුන්ද විඹු. ඹ හැම ආ යක 
සාඹප්ර්දාඹුක්ම විවිධ මතිමතාන්තර ඉදිරිපත් 
කළහ. මාවුන් ඉදිරිපත් ක ළ දූ ්ටි අතර 
ේරාපහ්මණ වාදඹු, ඊශ්වර නිර්මාණ වාදඹු , ද්ව 
වාදඹු, අධිඡච සමුත්පත්ත වාදඹු, අහ්තු අප්රාත්ඹුද 
වාදඹු, නිඹුතිසං තික වාදඹු , අකිරිඹු වාදඹු , 
සංසාර සුද්ධික වාදඹු, ශාස්වත වාදඹු, උඡේද 
වාදඹු, දිේඨධර්මනිර්මාණ වාදඹු , ඹ ආදී මත 
වාදඹුෝ එහි ප්ර චලිතව තිබිණ. දීඝ නිකාඹු් 
ේරඹුහ්මජාල සුත්තඹුහි සඳහන් වන පරිදි බුද්ධ 
කාලීන භාරත ද්ශඹු් දූ ්ටි දසැටක් ේඹුාවප්ත 
වී පැවත ඇත. බුදුන් වහන්ස් අන්ඹුා්ි යක 
පැවිද්දන් හා ඔවුන් ් ඉ ැන්වීඹ හළා දැකීමට 
ඉදිරිපත් වූ බවක් පිළිබඳව කිසිම සඳහනක් 
පිටකඹුන්හි නාමැත. බුදුන් දවස ේරා්ිහ්මණ දහම 
අනු මනඹු කළවුන් අතර අද මන්ම බිලි පුජා 
පැවති බවට පිටකා ත සාක් ි බාහෝමඹුක් 
දකින්නට ඇත . ඹුා  හෝම සඹබන්ධඹුන් 
කරන්නා වූ මම ක්රි ඹුාව අර්ථ විරහිත කූර 
හිංසාකාරී ක්රි ඹුාවක් බව පවසයන් බුදුන් 
වහන්ස් ද්ශනා කළා යස එඹු නැවැත්වීමට 
රාජ්ඹු් බලඹු ඹුදවීම, හර්තාල් පැවැත්වීම වැනි 
ක්රිඹුඹුා උන්වහන්ස් හෝ උන්වහන්ස් ් 
ශ්රාඹුවකඹුන් විසින් නාකරන ලදී. එම පිළිකුල් 
සහ ත ක්රිශඹුාවන් සඹබන්ධඹුන් වුවද බුදුන් 
වහන්ස් ක්රි්ාඹුා කළ ආකාරඹු ප්ර්ශංසනීඹුඹු, 
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ප්ර්ජාතන්ත්රනවාදීඹු, තවද, කරුණාව මමත්රි ඹු 
පදනඹ කර ත් ශ්ර්න ්ඨ නාඹුකඹුකු ් බුද්ධිමඹු 
ප්රමතිචාරඹු මඹු ඹුැඹුි ලාවට ඔප්පු කරන්නාවූ 
හැසිරීමකි එඹු.  

 
8.ශ්රීර ලංකාව තුළ රජඹුන් අවසර පත් ලද  වඹුින් 

කපන ස්ථාන 300 ක් ඇත. මම අවසර පත් 
ලබා දන්න් එම ප්ර0ද්ශඹු අඹුත් පළාත් පාලන 
ආඹුතනඹු ම ිනි. ඹ සඳහා විශාල මුදලක් 
ටන්ඩර් කැඳවීම තුළින් වැඩිම ටන්ඩරඹු ලබා 
 න්නා  න් එම පළාත් පාලන ආඹුතනඹු අඹු 
කර  නී.  වඹුින් කැපීම නතර කිරීමට ඹුමකුට 
අවංක අවශ්ඹු  තාවඹුක් ඇත්නඹ කළ ඹුුත්ත් 
තම ප්රවද්ශඹු් පළාත් පාලන ආඹුතනඹුට මම 
අවසර පත් ලබා නදන ලස ඉල්ලා සිටීමඹු. 
මඹු අතහැර මුස්ලිඹ හා කිතුනුවන් ඉලක්ක 
කර න උද්ඝෝ ණ පැවැත්වීම සැබැවින්ම 
හාස්ඹු  ජනක කරුණකි. හ්න මුවන් කද්දී  දර 
ඇති මුව හමට තඩි බෑමක් ලස මඹු සඳහන් 
කළ හැක. මම  වඹුින් කපන අවසර පත් ලද 
ස්ථාන 300 ම ින් දිනකට  වඹුින් 4500 පමණ 
කපන බව සංඛ්ඹුා0 ල්ඛන අනුව දැන  ත හැක. 
ඹ පිළිබඳව පශු සඹපත් අමාත්ඹුං ශඹු ම ින් 
වැඩි දුර තාරතුරු ලබා  ත හැක. පෝඹු දින 
12 අතහැර වර් ඹුකට සාමාන්ඹු  වශඹුන් දින 
350 කදී බලපත්රඹු ලබා ඇති ස්ථාන ම ින් 
පමණක් කපන  වඹුින් සංඛ්ඹුාකව පහතින් 
ඉදිරිපත් කාට ඇත්තමු. 
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4500 X 350 = 1,575,000  

 
මඹු වර් ඹුක් තුළ බලපත්රව සහිතව කපන 

සංඛ්ඹුා්්වඹු. බලපත්රත නාමැතිවද නීතිඹුට 
පටහැනිව  වඹුින් කැපීම අප සැම දන්නා 
ප්රැසිද්ධ රහසකි. මඹුට අමතරව දැනට ජීවතුන් 
අතර ඉන්නා  ව  හනඹුත් සැළකිල්ලට  ත් විට 
 වඹුින් කැපීම නතර කළ හාත් වර්  දහඹුක් 
ඇතුළත ජන  හනඹුට වඩා  ව  හනඹු වැඩි 
විඹු හැකි බව බුද්ධිඹු ඇති සැමට ඉතාම සරලව 
වටහා  ත හැකි සත්ඹුාඹුකි. මඹුින් සිදුවිඹු හැකි 
පාරිසරික අසමතුලිතතාවඹු ඉතාම භඹුානක 
ප්රිතිඵල  නදිඹු හැක්කක් බව ඕනෑම අඹුකුට 
පැහැදිළි වන කරුණකි. මාංශ අනුභවඹු 
විශ්වඹු් නිර්මාතූ විසින් යනිසාට අනුමත කර 
ඇත්ත් එහි ඇති ඹුතාර්ථඹු පදනඹ කර න 
බව මඹුින් පැහැදිළි වනු ඇතැඹුි විශ්වාස 
කරන්නමු. උද්ේ ඹු හෝ තවත් ආ යක-
වාර් ික කාටසක් කරහි ඇති මවරඹු 
පදනඹ කර න අර්ථ ශුන්ඹුඇ උද්ඝෝ ණ ඹුන්හි 
නිරත නාවී ලෝක ඹුථාර්ථඹු අවබෝධ කර න 
ජීවත් වන්නට අදිටන් කර  නිමුඹුි කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටින්නට කැමැත්තමු.   
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මාංශ අනුභවඹු පිළිබඳ ඉස්ලාරඹු 
ඉ ැන්වීඹ 

 
යනිසා යහිතලඹු් පාලකඹුා හා භාරකරුඹු 
යනිසා යහිතලඹු් භාරකාරඹුකු  ලස හා 
පාලකඹුකු ලස ක්රි්ාඹුා කරන බව අප අවට සිදුවන 
දෑ නිරීක් ණඹු කිරීමන් පමණක්ම නි මනඹු 
කළහැකි සත්ඹුඹුඹුක් බවට පත්ව ඇත. අන් කිසිම 
ජීවිඹුකුට මම සුවිශ් ී හැකිඹුාව ඇති බව 
දකින්නට නාමැත. යනිසා අන් සිඹු ලු ජීවීන් , 
පරිසරඹු, හා එහි අඩං ු දෑ පාලනඹු කරන , වනස් 
කරන, හා පරිහරණඹු කරන අඹුකු ලස දැක්වීම 
ඉතාමත්ම නිවැරදි මතඹුක් ඹුැඹුි අපි සිතන්නමු. 
උදාහරණඹුක්   න සාකඡ ඡා කළහාත් මඹු 
වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇතැඹුි අප ් අදහසඹුි. සත්ව 
වර් ඹුා න් 500 ක් හා යනිසුන් න් 500 ක් තෝරා 
 න මඹුට පර ජනාවාස නාවූ ප්රකද්ශ දකක 
වන් වශඹුන් පදිංජ කාට ඉන් අවුරුදු 5 ක් හෝ 
10 ක් වැනි කාලසීමාවකට පසු එම ප්රදද්ශ දක 
නිරීක් ණඹු කිරීමට  ිඹුහාත් දැකිඹු හැකි තත්වඹු 
 ැන ඔබට සිතා බැලිඹු හැකි වන්න්ද ? සතුන් 
 න ාස් හැර දැමු ප්ර ද්ශඹු් දැනන ආකාරඹු් 
කිසිම වනසක් දැකිඹු නාහැකි වනු ඇතැඹුි 
අමුතුවන් කිව ඹුුතු වන්න් නැත. තම ජීවිතඹු  න 
ඹුෑමට පමණක් අවශ්ඹු  වන ප්රැමාණඹු් අවම 
පරිහරණඹුකින් ඹුුක්තව පරිසරඹු උපඹුෝ ී කර න 
තිබන ආකාරඹු අපට දකින්නට හැකිවනු ඇත. 
සතුන් ් හැකිඹුාව හා පරිසරඹු පිළිබඳව කටඹුුතු 
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කළ හැකි ප්රරමාණඹු් සීමාව එඹුඹුි. නමුත් යනිසුන් 
පදිංජ කල ප්රැද්ශඹු නිරීක් ණඹු කරන්නට පරම 
ඔබ ් මනස තු ළ මතුවන්න් කුමන ආකාරඹු් 
ජත්ත රපද? සැබැවින්ම ආරඹභඹු් එම ප්රමද්ශඹු 
දුටුවකු මවිතඹුට පත් කළ හැකි  අඹුුරින් හා යනිසුන් 
පදිංජ කළ් මම ප්ර්ද්ශඹු්ද කිඹුා සිතන තරමට 
අදහා ත නාහැකි අඹුුරින් එම ප්රඹුද්ශඹු සහමුලින්ම 
වනස් කාට ඇති ආකාරඹු නිඹුත වශඹුන්ම ඔබට 
දැකිඹු හැකි වනු ඇත. මඹුින් පැහැදිලි  වන්න් 
සත්ව වර් ඹුා තම පැවැත්ම සඳහා පමණක් 
යහිතලඹු හා එහි පරිසරඹු සීයත අඹුුරින් 
ප්රිඹුෝජනඹුට  න්නා අතර යනිසා ් තත්වඹු මඹුට 
හාත්පසින්ම වනස්  වූ එකක් බවඹු. යහිතලඹු හා 
එහි අඩං ු සිඹුලු දෑ යනිසා ් ප්රඹුඹුෝජනඹු සඳහා 
නිර්මාණඹු කර ඇති බවද එහි පාලකඹුා හා 
භාරකාරඹුා ලසද ඔහු ක්රි්ිඹුා කරන බවද මඹුින් 
ඉතා පැහැදිලිව පනන්නට ඇති සත්ඹුාඹුකි. මම 
සුවිශ් ී හැකිඹුාව යනිසාට නාලැබී තිබු ණා නඹ 
යහිතලඹු මත සිදු  වී හා සිදුවයන් පවතින 
අදහා ත නාහැකි වනස්  වීඹ දකින්නට අපට 
අවස්ථාව නාලැබී ඹුන්නට ඉඩ තිබුණි. අල් කුරානඹු 
මම අදහස ඉතා අලංකාර ලස පැහැදිලි කර 
තිබන අඹුුරු බලමු. 
  
“ඔහුමඹු (අල්ලාමඹු) ඔබව යහිතලඹු මත (පරපුරන් 
පරපුරට) උරුමක්කාරඹුින් බවට පත්කරුේ .” (35:39) 
  
මඹුින් පැහැදිලි  වන්න් පරිසරඹු හා එහි අඩං ු 
සිඹුලු දෑ යනිසා ් ප්රඹුඹුෝජනඹු සඳහා උපඹුෝ ී 
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කර ැනීමට හැකිඹුාව හා අඹුිතිඹු ඔහුට ලැබී තිබන 
බවඹු.  
 

ඉස්ලාමඹු හා සත්ව කරුණාව 
නමුත් මම අඹුිතිඹු හා නිදහස පිළිබඳව වැරදි 
මතඹුක් සිත්හි දරා න පරිසර විනාශඹුකට තුඩු 
දන කිසිම ආකාරඹු් කිසිම ක්රි්ිඹුාවකට ඉස්ලාමඹු 
අනුමැතිඹු දී නාමැති බව අවධාරණඹුන් පැවසිඹු 
ඹුුතුව ඇත.  
 
මුහඹමද් නබිතුමාණන් (එතුමා කරහි දවිඳුන් ් 
ආශිර්වාදඹු හා සාමඹු අත්ේව) පැවසු බව බුහාරි 
හදීස්  ්ර න්ථඹුන් උපුටා ය ්කාත් අල් මසාබිහ් 
 ්රසන්ථඹුහි (3:1392) දක්වා ඇති පරිදි: 
  
“සිඹුලු සත්වඹුින් දවිඳුන් ් නිර්මාණඹුන්ඹු . 
දවිඳුන් ් නිර්මාණඹුන්ට ඹුමක් කාරුණික 
වන්න්ද ඔහු කරහි දවිඳුන් ් කරුණාව 
ඇත්ත්ඹු.” 
  
සිඹුලු සත්වඹුින් කරහිම කරුණාවන් කටඹුුතු 
කිරීම ඉස්ලාමඹු් වැද ත්ම ඉ ැන්වීමක් වඹුි. ඹ 
පිළිබඳව බුහාරි හා මුස්ලිඹ හදීස්  ්ර න්ථඹුන්හි 
සඳහන් මුහඹමද් නබිතුමාණන් ් (එතුමා කරහි 
දවිඳුන් ් ආශිර්වාදඹු හා සාමඹු අත්ේ වා) 
ප්රිකාශඹුක් පහතින් උපුටා දක්වා ඇත්තමු. 
  
“මඹුට පර ජීවත් වූ නබිවරඹුකු ව කුහුඹිඹුකු 
ද ්ට කිරීමන් ඇතිවූ කෝපඹු හ්තුවන් සිඹු ලු 
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කුහුඹි තුඹස් පුෆස්සා විනාශ කරන්නට එම නබිවරඹුා 
උපදස් දීම හ්තුවන් දවිඳුන් ් දැඩි කෝපඹුට 
ඔහු පත්වුණි . „එක් කුහුඹිඹුකු ඔබව ද ්ට කිරීම 
හ්තුවන් මට තුති පුදයන් සිටි මහා කුහුඹි 
සමුහඹුක්ම විනාශ කරන්නට ඔබ ඉදිරිපත්ව ඇතැ‟ඹුි 
දවිඳුන් කෝපඹුන් පැවසු බවද දන්වා සිටිඹු්ඹු”. 

(බුහාරි - 3072)             
  
ඉහත කරුණු වලින් පැහැදිලි  වන්න් සත්වඹුින් 
ඇතුෆ පරිසරඹු් පාලනඹු හා ප්රාඹුෝජනඹු යනිසාට 
හිය වී තිබුනද එඹු ඔහු විසින් ඹුුක්තිඹු හා 
සාධාරනඹු මත පදනඹ  වූ දවිඳුන් ් ඉ ැන්වීඹ 
අනුව ඉටු ක ළ ඹුුතු බවඹු. ඉස්ලාමඹු් සත්ව 
කරුණාව පිළිබඳව ඇති ඉ ැන්වීඹ විස්තර කරන්නට 
මවන් කුඩා ලිපිඹුක් කිසිස්ත්ම ප්රමමාණවත් නාේ. 
සතුන් සඹබන්ධව හිංසනඹු , කූරත්වඹු හා දැඩි 
භාවඹුකින් ඹුුක්තව කටඹුුතු කිරීම ඉස්ලාමඹු 
සඹපුර්ණඹුන්ම තහනඹ කාට ඇත. අශ්වඹුින් ් 
ක්ශරඹු හෝ වලි ඹු කැපීම , සතුන් ් මුහුණට 
පහරදීම, සතුන්ව ඉතා දැඩි ේදනාවකට පත්  
කරයන් කරන්නාවූ හංවඩු  ැසීම , අශ්වඹුින් ් 
පිටමත නිකරු ණ් සෑදලඹු බැඳ තැබීම , සතුන්ට 
දරන්නට බැරි බර පැටවීම , සතුන්ට ඹුහ අඹුුරින් 
ආහාර, ජලඹු හා අවශ්ඹුත පෝ ණඹු ලබා නාදීම, 
සතුන් න් ප්රරමාණඹුට වඩා වැඩ  ැනීම, කුරුලු කුඩු 
වලින් පැටවුන් පැහැර  ැනීම වැනි මව න් පැටවුන් 
ඈත් කිරීඹ ක්රි්ැඹුාවන්, සතුන්ට ප්රඈමාණවත් නාවන 
කුඩු වල තැබීම, කිරි දයන් සිටිනා සතුන් ආහාරඹු 
සඳහා කැපීම වැනි කරුණු සඹබන්ධව නබි තුමාණන් 
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ඉතා දැඩි ලස අවවාද කාට ඇත. සතුන්ට 
කරන්නා වූ හිංසනඹුන් දුටු  විට එතුමා ණන් එම 
සතුන් ් අඹුිතිකරුවන් හමුවී “සතුන්ට ඹුහ අඹුුරින් 
සලකන්න. උන්ට කරන්නා  වූ හිංසනඹුන් පිළිබඳව 
දවිඳුන් ් දණුුවමට බිඹුවන්න” ඹුැඹුි උපදස් දී 
ඇති බව „සහිහ් මුස්ලිඹ ‟ හදීස්  ්රින්ථඹුහි ඉතා 
පැහැලිදිව සඳහන්  කාට ඇත. සතුන් ඹුාදවා 
භාණ්ඩ ප්ර වාහනඹු කිරීඹදී හා අනිකුත් වැඩ 
 ැනීඹදී උන්ට හිංසනඹුක් වන ලස පහර 
නාදන ලසද අවවාද කාට ඇත. සත්ව පාර 
හා සතුන්ව ඉලක්කඹුන් ලස තබා ක්රීහඩාවක් ලසින් 
විදීමද වඩි තැබීමද තහනඹ  කාට ඇත. සතුන්ට 
උපත් පාලන ක්රිබඹුාවලිඹුක් ලසින් කරන්නා වූ (කර 
ඇඹීම) වණ්ධ්ඹුඹුකරණඹුද ඉස්ලාමඹු තහනඹ කර ඇත. 
  
සතුන්ට කරුණාව දැක්වීඹ ඹුහ ආනි සංසද 
ඉස්ලාරඹු ඉ ැන්වීඹ  තුළ විශාල වශඹුන් අපට 
දක්නට හැකිඹු. එක් උදාහරණඹුක් පහතින් උපුටා 
දක්වා ඇත්තමු. 
 
“පිපාසඹුන් පීඩිතව යඹුඹුන්නට ආසන්නව සිටි 
සුනඛඹුක ුසඹබන්ධව එක් පාපතර කාන්තාවක් 
සානුකඹපිත හැඟීමන් ඹුුක්තව ළඳිකට බැස තම 
පාවහන් දිඹු පුරවා  නැවිත් එම සුනඛඹුා ් 
පිපාසඹු සංසිඳුවීඹ පින හ්තුවන් ඇ ් සිඹු ලු 
පාපඹුන්ට දවිඳුන් පාප ක් තමාව ලබාදුන් බව 
නබිතුමාණන් පවසා ඇත. ” (බුහාරි හදීස්  ්රපන්ථඹු 
3208) 
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එලසම සතුන්ට කරන්නා  වූ හිංසනඹුන්ට ලබා 
දුන්නාවූ දණුුවඹ පිළිබඳවද ඉස්ලාමඹු උ න්වා 
ඇත්ත් අප සැමට එවැනි කටඹුුතු වලින් වැ ළැකී 
ජීවත් වීම සඳහාවූ අවවාදඹුක් ලසිනි. 
 
“කාන්තාවක් පුසකුව කුඩුවක වසා  තබා ආහාර 
ලබා නාදී හා කුඩුවන් පිටත  ාස් ආහාර 
ලබා න්නටද ඉඩ නාදී කුස ින්න් යඹුඹුන්නට 
ඉඩහැරීම හ්තුවන් එම කාන්තාවට නිරඹුට ඹුන්නට 
සිදු වූ බව නබිතුමාණන් වරක පවසා සිටිඹු්ඹු ” 
(බුහාරි 4:54:535). 
 මාංශ අනුභවඹු 
මලස ඉතා අලංකාර ලස සතුන් ් අඹුිතිවාසිකඹ 
සුරැකන ආකාරඹු් හා උන්ට කරුණාව දැක්වීමට 
දිරි න්වන දහමක් මාංශ අනුභවඹු අනුමත කර 
ඇත්ත් කලසදැඹුි ඹුමකුට නිඹුත වශඹුන්ම 
සිතන්නට ඉඩ ඇත. පාදුේ  ත්  කළ 
බහුතරඹුක ් මතඹු මාංශ අනුභවඹු අනුමත 
ඉස්ලාරඹු ඉ ැන්වීඹ තු ළ පමණක් බවඹු. 
සත්ඹුාවශඹුන්ම ලාව ප්ර ධාන දහඹ සිඹුල්ලම මාංශ 
අනුභවඹු අනුමත  කාට ඇත. මම මාතූකාව 
සාකඡඡා කිරීඹදී අප උද්ේ ඹුට හා 
නාඉවසිලිවන්තභාවඹුට පත් නාවී තම 
හූදසාක් ිඹුට එකඟව බුද්ධිඹුන් , විචාරඹුන් හා 
විද්ඹුා්්ත්මක පදනමකින් ඹුුක්තව විමසු මක 
ඹුදන්න් නඹ සත්ඹු ඹු කුමක්දැඹුි දැන ැනීමට 
කිසිස්ත්ම අපහසුතාවක් ඇති නාවනු ඇත.  
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මාංශ අනුභවඹු ලාව සිඹු ලු ප්රවධාන දහඹ අනුමත 
කර ඇති  බව එම සිඹු ලු දහඹහි පිළි   ත් 
මුලාශ්රුඹුන් න් උපුටා ත් සාධක  න හැර දක්වා 
කිසිම සැකඹුකින් තාරව සනාථ කළ හැකි බව 
සහතික වන්නට කැමැත්තමු. මාංශ අනුභවඹු 
අනුමත කර ඇත්නඹ එඹු කළ හැක්ක් සතුන් කැපීම 
තුළින් එනඹ ජීවිතක් ඹුට පත් කිරීමන් පමණක් බව 
අපට පිළි න්නට සිදුවනවා නාේද? ඹ පිළිබඳව 
මත පරස්පරඹුක් කිසිවකුටවත් තිබිඹු හැකි 
වන්න්ද? අන් දහඹහි කරුණු ඉදිරිපත් නාකාට 
තර්කඹුට, විචාරඹුට හා බුද්ධිඹුට පිළි   ත හැකි 
අඹුුරින් ඹ පිළිබඳව වු ඉස්ලාරඹු සංකල්පඹු සකස ්
වී ඇත්ත් කස්ද ඹුන්න පැහැදිලි කිරීම අප ් 
පරමාර්ථඹුඹුි. සතුන් කැපීම පළිබිඳව ඉස්ලාමඹු  ැන 
ඇති වැරදි මතඹුන් ඉවත්  කාට සත්ඹුපඹු තත්වඹු 
පැහැදිලි කිරීම අප ් ව කීමක් ලසද 
සලකන්නමු එම නිසා මම සුහද සාකඡඡාවට අප 
හා එක්වන ලස  ෞරවඹුන් හා ඉතා කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටින්නමු. 
  
ආචාර්ඹු විලිඹුඹ ටී. ජාර්විස් , විද්ඹුා්්ව හා සෞඛ්ඹු  
පිළිබඳව වූ ඇමරිකානු සභාේ (American Council 
of Science and Health) උපද්ශක වරඹුකි. හතම 
මහජන සෞඛ්ඹු  හා නිවාරක මවද්ඹුප විද්ඹුා.ව 
පිළිබඳව ලෝටා ලින්ඩා විශ්ව විද්ඹුා ලඹු් මහාචාර්ඹු 
ධුරඹුද දරඹු.ි ආචාර්ඹු ජාර්විස්  නිර්මාංශ අනුභව 
කරන්නන්ව ඔවුන් ් හැසිරීඹ රටාව අනුව පුෆල් 
කාටස් දකකට බදඹුි. 
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1.     ප්රා.ඹුෝ ික නිර්මාංශ අනුභව කරන්නන්. 
2.     මතවාදී නිර්මාංශ අනුභව කරන්නන්.  
  
ප්රා ඹුෝ ික නිර්මාංශ අනුභව කරන්නන් ් ආහාර 
 ැනීඹ රටාව ප්රා ඹුෝ ික සෞඛ්ඹු  හ්තුන් මත රඳා 
පවතී. ඔහු උද්ේ කාරී නාවී ඹුථාර් ථවාදීව මම 
වි ඹු පිළිබඳව අවධානඹු ඹුාමු කරඹුි. මතවාදී 
නිර්මාංශ අනුභව කරන්නන් ් ආහාර  ැනීඹ 
රටාව මතවාදඹුන් මත පිහිටා ඇති අතර ඔහු 
ඹුථාර්ථඹුන් සිතනවාට වඩා උද්ේ කාරීව මම 
වි ඹු පිළිබඳව කටඹුුතු කරඹුි. යනිසුන් තම ආහාරඹු 
තෝරා  ැනීඹදී විවිධ හ්තුන් පිළිබඳව අවධානඹු 
ඹුාමු කරවන අතර එඹුින් ප්රිධාන කරුණු පහතින් 
දක්වා ඇත්තමු. 
  
1.     ආ යක හ්තු 
2.     භූ ෝලීඹු හ්තු 
3.     පුද් ලික කැමැත්ත 

4.     මානව දඹුාව 
5.     පාරඹපරිකව පැවත එන හා පුද් ලික 
චර්ඹුාවන් 
6.     පාරසරික හා ආර්දක හ්තු  
7.     පෝ ණඹු 
  
ඉහත කරුණු වලින් යනිසුන් න් බහුතරඹු වඩාත් 
උද්ේ කාරී වන්න් මාංශ අනුභවඹු පිළිබඳව 
ආ යක පදනමකින් ඹුුක්තව කරුණු සාකඡ ඡා 
කිරීඹදී බව අප අත්දැක ඇති සත්ඹුකඹුකි.  
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මාංශ අනුභවඹුට අනුමැතිඹු පමණක් ඉස්ලාමඹු තුළ 
ඇති අතර එඹු කිසිස්ත්ම අනිවාර්ඹුඹු ක්රිරඹුාවක් 
ලස හෝ එඹුට කිසිඳු දිරි ැන්වීමක් හෝ එම 
ඉ ැන්වීඹ තු ළ නාමැත. ඹුහ මුස්ලිමඹුකු වීමට 
මාංශ අනුභවඹු කිසිස්ත්ම අත්ඹු වශ්ඹුම සාධකඹුක් 
නාේ. නමුත් පටු ජන්තනඹුක් තුළ කාට ුවී ලෝක 
ඹුථාර්ථඹු පිලිබඳව අවබෝධඹුකින් තාරව බාහෝ 
විට තම හූදසාක් ිඹුට එකඟ නැති අඹුුරින් කටඹුුතු 
කිරීමහි ඇති හරඹු කුමක්ද? 
දැන් අප ඉස්ලාමඹුට අනුව මාංශ ආහාර අනුභවඹු 
පිළිබඳව පනවා ඇති නීතිරීති කවර්දැඹුි අල් 
කුර්ආනඹුන් විමසා බලමු. 
 
“විශ්වාස කළවුනි,  ිවිසුඹ ඉටු කරවූ. නුඹලාට (පසු) 
පාරඹුනා කරනු ලබන දෑ හැර ,  ාවිපළ සත්වඹුින් 
නුඹලාට අනුමත කරනු ලැබීඹු ....” (අල් කුර්ආන් 5:1)  
 
“මළ සතුන් ද රුධිරඹු ද සුකර මාංශ ද අල්ලාහ් 
හැර වනත් දෑ සඳහා (ඒවාඹුහි නාමඹුන්) භාර 
කරනු ලැබ දෑ ද  ල යරිකා මරන ලද සතුන් ද 
පහළට වැටී මරණඹුට පත් සතුන් ද ඇනීමන් 
මරණඹුට පත් සතුන් ද තවද නුඹලා (ඉස්ලාරඹු) 
අනුමත ක්ර මඹුට අනුව කැපීමන් යස තිරිසන් සතුන් 
ආහාරඹුට  ත් දෑ ද පිළිම වනුවන් කපනු ලැබ දෑ 
ද ඊතල ම ින් පං ු තීන්දු කිරීම ද නුඹලාට තහනඹ 
කරනු ලැබ ඇත....” (අල් කුර්ආන් 5:3)      
 
“නුඹලා සඳහා  ාවිපළ සත්වඹුින් නිර්මාණඹු කළ් 
ඔහුමඹු (අල්ලාහ්). එහි උණුසුඹ (ඇඳුඹ)ද (අන්කවිධ) 
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ප්රමඹුෝජනද ඇත. තවද එහි බුදින්නට ආහාර ද 
ඇත.” (අල් කුර්ආන් 16:5)    
 
“තවද ඔබට මූදු මාංශ (මත්ස්ඹුිඹුින්) එඹුින් අනුභව 
කිරීමටද, ආභරණ වශඹුන් පැලඳිඹු හැකි දැඹු ලබා 
 ැනීමටද සා රඹු ඔබට වසඟ කර දුන්න් ඔහුමඹු 
(අල්ලාහ්). (අල් කුර්ආන් 16:14)      
 
මලස ඉස්ලාමඹු මාංශ ආහාර අනුභවඹු යනිසා 
හට අනුමත කර දී ඇති අතර අනුභව කළ හැකි 
සත්වඹුින් කවර්ද? ඒවා අනුභව කිරීම සඳහා සකස් 
කර  න්න් කස්ද? ඹුනාදී සිඹුලුම උපදස් ඉතා 
පැහැදිලි අඹුුරින් විස්තර කර දී ඇත. ඉස්ලාමඹු 
යනිසාට ඔහු ් යහිතලඹු මත වු ජීවිතඹු ඹුහ 
අඹුුරින් සකස් කර  ැනීම සඳහා වූ සිඹුලුම උපදස් 
කිසිඳු අඩුවකින් තාරව ලබාදී ඇති දහමකි. ඹ බව 
විශ්ව නිර්මාතූ හා පාලක අල්ලාහ් විසින් අල් 
කුර්ආනඹුහි මස් පවසා ඇත.  
 
“අද දින නුඹලා ් දහම නුඹලාට මම පරිසමාප්ත 
කර ඇත්තය. තවද මා ් දාඹුාදඹුන් නුඹලා වත 
පරිපුර්ණ කර ඇත්තය . නුඹලාට දහම වශඹුන් 
ඉස්ලාමඹු මම පිළි ත්තය .” (අල් කුර්ආන් 5:3)  
 
ලාව ජීවත් වන සිඹුලුම ජනඹුාට කිසිඳු  ැටලුවකින් 
හා අපහසුතාවකින් තාරව එකස් පිළිපැදිඹු හැකි 
ඉ ැන්වීඹ ඹ අනුව ඉස්ලාමඹු තුළ අන්තර් ත ඇත. 
ඉස්ලාමඹු යහිතලඹු මත ජීවත්වන සිඹු ලු ජනඹුාට 
කිසිඳු බාධාවකින් තාරව එකස් අනු මනඹු 
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කළහැකි ඉ ැන්වීඹ අඩං ු විශ්ව දහමකි. එඹු එක් 
රටකට, එක් ප්රවද්ශඹුකට, එක් ජනකාේඨාසඹුකට, 

එක් ඹුු ඹුකට , එක් ශි ්ටාචාරඹුකට , හෝ එක් 
සංස්කූතිඹුකට පමණක් සීමා වූ දහමක් නාේ. දිඹු 
හිඟඹුන් ඹුුත් කාන්තාරඹු් කටුක දිවිඹුක්  වන 
කාන්තාර වැසිඹුාට මන්ම වර් ඹු් දින 365 ම හිම 
මත ජීවත් වන එස්කිමෝවරුන්ටද එකස් පිළිපැදිඹු 
හැකි ඉ ැන්වීඹ එහි අඩං ු වී ඇත.  
 
බෝ  ව ාවට පහසුකඹ නාමැති කාන්තාර 
වැසිඹුා ්  ආහාරඹු සැපඹුන්න් රට ඉඳි , කිරි, 
මාංශ, හා ඉතාමත් සීයත බෝ  වර් ඹුන් නි. 
උත්තර හා දක් ිණ ධ්රැතව ආශ්රිරතව ජීවත් වන 
එස්කිමෝවරු හා එඹුට ආසන්න රටවල්  වල ජීවත් 
වන ජනඹුාට මාංශ අනුභවඹුන් තාර ජීවිතඹුක් 
 ැන සිතා බැලීමටවත් නාහැක. මාංශ අනුභවඹු හා 
එඹුට සඹබන්ධ ආහාරඹුට  න්නා සතුන් කැපීම 
තහනඹ කර තිේ  නඹ මම ප්රකද්ශඹුන්හි ජනඹුාට 
එම මතඹු නිඹුත වශඹුන්ම වලං ු නැති 
සංකල්පඹුක් වනු නාඅනුමානඹු. ඉස්ලාරඹු ඉ ැන්වීඹ 
මම ලෝක ඹුථාර්ථඹුට අනුකුල වන  ස් සකස් වී 
ඇත්ත් සැබැවින්ම එඹු විශ්ව දහමක් වන හඹුිනි. 
ඉස්ලාමඹුට එරහි ව න න  චෝදනා පමණක්ම 
නිවැරදිව අවබෝධ කර  ත් විට එඹුින්ම එම දහඹ 
අන්තර් ත  ැඹුරු විශ්ව  සත්ඹු ඹු ලෝකඹුාට හණු 
න ා කිඹුන්න්නක් බවට පත්වන ආකාරඹු මම 
කරුණු වලින් හළි නාවන්න්ද? 
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මාංශ ආහාර වර්ජනඹු ලෝක 
ඹුථාර්ථඹුක්ද 

එක්සත් ජාතීන් ් ම ණ්ඩලඹු් ආහාර හා 
කූ ිකර්මාන්ත සංවිධානඹු් ( Food and Agriculture 
Organization – FAO/UN) 2010 වර් ඹු් සංඛ්ඹුා  
ල්ඛන අනුව වාර් ික ලෝක ඒක පුද් ල මාංශ 
පරිභෝජනඹු (per capita consumption of meat)  කි. 
 ්රෑ්ෝ. 46.6 ක් වන අතර මත්ස්ඹු  පරිභෝජනඹු කි.  ්රෑධ. 17 
ක් ලස දක්වා ඇත. බිලිඹුන 6.9 ක් වූ ලෝක 
ජන හනඹුන් මම පරිභෝජන දත්තඹුන් වැඩි 
කිරීමන් 2010 වර් ඹු සඳහා  වූ මාංශ හා මත්ස්ඹු  
පරිභෝජන ප්රමාණඹුන් ලබා  ත හැක. 
  
මාංශ පරිභෝජනඹු             = 6.9  X 46.6 = කි.  ්රෑර. 
බිලිඹුන 321.54 
මත්ස්ඹු  පරිභෝජනඹු         = 6.9  X 17.0 = කි.  ්රෑර. 
බිලිඹුන 117.30 

  
මම දත්තඹුන් අපට හණු  න ා කිඹුන්න් කුමක්ද ? 
මවන් විශාල මාංශ හා මත්ස්ඹු  පරිභෝජනඹුක් 
වනුවට කූ ි නි ්පාදන ආද්ශ කරන්නට ඹුෑමන් 
සිදුවන අතුරු හා අනිසි විපාක පිළිබඳව බුද්ධිමත් 
ඹුමකුට සිතා  බලන්නටවත් හැකිඹුාවක් තිේද ? 
ඉතා පටු ජන්තන රාමුවක් තුළ කාටු වී දුර දක්නා 
දැනුමකින් තාරව ආේ ශීලීව කටඹුුතු කිරීම 
ලෝක ඹුථාර්ථඹුට සහමුලින්ම එකඟ නැති ක්රිලඹුාවක් 
බව ඕනෑම අඹුකුට පනී ඹුා  ඹුුතු සත්ඹුිඹුකි. 
සමස්තඹුක් වශඹුන් ලෝක ඹුථාර් ථඹු දස 
බලනවිට මාංශ හා මත්ස්ඹුථ අනුභවඹුන් තාර 
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තත්වඹුක් අප්ක් ා කිරීම පැහැදිලි මු ළාවක් බව 
අපට ඉහත දත්තඹුන් හණු න ා පවසඹුි. 
  
කුහුඹිඹුකුවත් අසාධාරණ ලස මරා දමන්නට 
ඉස්ලාමඹු තු ළ ඉඩක් නැත. එහත් සත්ව 
ඝාතනඹුන් තාර තත්වඹුක් අප්ක් ා  කිරීම 
ඹුථාර්ථවාදී, බුද්ධිමත් හා ප්රාරඹුෝ ික සංකල්පඹුක් 
බව අපට නුතන තත්වඹුන් දස විමසුඹ ඇසින් 
බලන විට පිළි ත හැකි වන්න්ද? සත්ව ඝාතනඹුන් 
තාරව කූ ි  ාවිතැන් කර පමණක් ජීවත් වන්නට 
අප තීරණඹු කර  ත්තා ඹුැඹුි මාහාතකට සිතමු. 
සත්ව ඝාතනඹුන් තාරව කූ ි  ාවිතැන වුවද 
කිරීමට අපට ඉඩකඩ තිේද ? තම  වත්ත් ඉතා 
සුෆ පරිමාණඹු්  ාවිතැනක් ප ළිබෝධ නාශක 
නාඹුාදා කිරීමට ඉඩකඩ සමහරවිට තිබිඹු හැක. 
මඹුත් අප ් අත්දැකීඹ අනුව සැමවිටම සත්ඹුධඹු 
වන තත්වඹුක් නාේ. නමුත් මහා පරිමාණ කූ ි 
 ාවිතැන සඳහා අනිවාර්ඹුඹුන්ම පළිබෝධ නාශක 
ඹුාදා  ැනීඹ අවශ්ඹුාතාව අපි දැක ඇත්තමු. 
 ාවිතැනට හානි කරන කූරන්  ාවිඹුා විසින් 
හඳුනා ැනීම පළමුව සිදු  ේ. උන්ට ජීවඹුක් ඇති 
බව  ාවිඹුා ඉතා හාඳින් දනී. උන් න් 
 ාවිතැනට සිදුවන හානිඹු අවබෝධ කර න්නා 
 ාවිඹුා උන්ව මරා දමන්නට ඡතනාවක් ඇති කර 
 නී. ඹ සඳහා විවිධ උපක්ර මඹුන්  ාවිඹුා උපඹුෝ ී 
කර  නී. මම උපක්ර මඹුන් ම ින් කූරන් මරා දමා 
ඔහු ්  ාවිතැන රැක  න්නට  ාවිඹුා ක්රි ඹුා  
කරඹුි. මඹුින් පැහැදිලි  වන්න් කුමක්ද ? සත්ව 
ඝාතනඹුන් තාරව කූ ි  ාවිතැන වුවද සාර්ථක 
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අන්දයන් කර   ැනීමට අපට හැකිඹුාවක් නාමැති 
බව නාේද ? මම ලෝක ඹුථාර් ථඹු ප්රවතික් ්ප 
කළහැක්ක් කවරකුටද? 
 

වැළැක්විඹු නාහැකි සත්ව ඝාතනඹුන ් 
අප රට විවිධ වසං ත රෝ ඹුන්ට මුහුණ පා ඇත. 
19 වන සිඹුවස් ආරඹභඹු් ඇති  වූ මැල්රිඹුා 
වසං තඹුන් ජන හනඹුන් කාටසක් යඹු   ිඹු 
අතර රටවැසිඹුන් මඹුින් ඉතා දු ්කර තත්වඹුකට 
පත්වූහ. දැනට අප මුහුණපායන් සිටින්න් තවත් 
වසං ත රෝ  රැල්ලකටඹු. ඩං ු හා ජකුන් ුන්ඹුා 
මුෆ රටටම ඉතා විශාල අභිඹුෝ ඹුක් බවට පත්ව 
ඇත. ඩං ු වසං තඹුන් යඹු  ඹුන සංඛ්ඹුා ව 
දිනපතා පුවත්පත් කිඹුවන  විට අප පත්වන්න් 
ඉතාමත් කඹපනීඹු තත්වඹුකටඹු. මම වසං ත 
රෝ  බෝකරන වි බීජ යනිසා ් ශරීරඹුට ඇතුළත් 
වන්න් මදුරුවන් මාර් ඹුනි. මම රෝ කාරක 
වි බීජ ශරීර ත කරන මදුරුවන් මරා දමන්නට 
රාජ්ඹුජ අනු ්රුහඹු ඇතිව විවිධ වැඩ සටහන් රේ 
ක්රිඹුඹුාත්මක වයන් පවතී. මම මදුරුවන් 
මරාදමන්නට අප ඉදිරිපත් නාවු ණා නඹ සිදුවන 
විනාශකාරී තත්වඹු ඹුමකුට සිතාබලන්නට බැරි 
තරඹ බරපතල හා භඹුානක එකක් බව අමුතුවන් 
කිව ඹුුතු වන්න් නැත. මඹුිනුදු සනාථ  වන ලෝක 
ඹුථාර්ථඹු කුමක්ද ? සත්ව ඝාතනඹුන් තාර 
ජීවිතඹුක් හෝ පැවැත්මක් යනිසාට යහිතලඹු මත 
නාමැති බව නාේද? ඉස්ලාමඹු් ඉ ැන්වීඹ විශ්ව 
ඹුථාර්ථඹු අනුව සකස්  වී ඇති බව මඹුින් 
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පැහැදිලිව සනාථ  වන සත්ඹුලඹුක් බව අපට 
පිළි න්නට සිදුවනවා නාේද? 

  
නිඹුුමෝනිඹුාව, ක් සඹු රෝ ඹු වැනි ආසා දනඹුන් 
ඇතිවූ විට අපට ප්ර ති ජීවක (Antibiotic) බහත් 
 ැනීමට අනිවාර්ඹුඹුන්ම සිදුවඹුි. මම ප්රිති ජීවක 
බහත් ම ින් සිදු වන්න් ශරීර  ත වී ඇති කෝටි 
 ණන් රෝ කාරක වි බීජ නසා දමා අපට දිවි රැක 
 ැනීමට උපකාරී වීමඹු.ි ප්රා ණ ඝාතනඹු සැම තැන්හිම 
තහනඹ හෝ වැරදිඹුි ඹුන අතාත්වික හා බුද්ධිඹුට 
එකඟ නැති නි මනඹු් අප පිහිටා සිටිඹු් නඹ 
කෝටි  ණන් ජීව නසා දමා අප ් එක් ජීවිතඹුක් 
රැක ැනීමට කටඹුුතු කිරීම වැරදිඹුි ඹුන තත්වඹුට 
අපට පත්වන්නට සිදුවනවා නාේද ? කරුණාකර 
ආේ ශීලී නාවී විචාර බුද්ධිඹු මහඹුවා මම 
කරුණු  ැන සිතා බලන්න. 
  
යනිසාට ඇත්ත් සර්ව භක් ක දත් පළකි. මාංශ 
අනුභවඹුට උපකාරී  වන දඩඹුඹ දත් මන්ම කූ ි 
ආහාර අනුභවඹුට සුදුසු පැතලි දත්ද යනිසාට තිේ. 
ජීරණ පද්ධතිඹුද යනිසා ් සකස ්වී ඇත්ත් මාංශ 
මන්ම කූ ි ආහාර ජීරණඹු කළ හැකි වන අඹුුරිනි. 
මඹුිනුත් පනී ඹුන්න්  ස්වභාවඹුන්ම යනිසා සර්ව 
භක් ක සතක් බව නාේද ? සිංහ කාටි වැනි 
මාංශ භක් ක සතුන්ට තූණ වර්  ආහාරඹුට 
 ැනීමට හෝ එඹු ජීරණඹු කරන්නට හැකිඹුාවක් 
නාමැත. එෆවන්  වඹුින් බැටෆවන් වැනි තූණ 
භක් ක සතුන්ට මාංශ අනුභව කාට එඹු ජීරණඹු 
කළ හැකි තත්වඹුක් නාමැත. ආහාර අනුභවඹු 
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පළිිබඳව යනිසාට ඇති සුවිශ් ී හැකිඹුාව මඹුින් 
අපට අවබෝධ කර  න්නට හැකි වන්න්ඹු.     
  
යනිසා ් ඹුහපත පිණිස විවිධ පර්ඹු් ණ වල 
ඹුදයන් මවද්ඹුප විද්ඹුා්්ව උදාර ඉදිරි  මනක ඹුයන් 
සිටිඹුි. මම මවද්ඹුඹු පර්ඹු් ණ සඳහා සතුන් 
රාශිඹුක ් ජීවිත කැප කිරීමට සිදු වී තිේ. ප්රාළණ 
ඝාතනඹු සඹපුර්ණඹුන්ම වැරදි ‟ඹුි ඹුන මතඹු් අප 
එල්බ  න සිටිඹු් නඹ මවද්ඹුි විද්ඹුා ව අදත් ප්රා්ි ් 
ඵතිහාසික තත්වඹුන් ම ඉදිරිඹුට  මන්  කළ 
නාහැකි තත්වඹු් අනිවාර්ඹුඹුන්ම රැඳී සිටිනු ඇත. 
 
සත්ව ඝාතනඹු පි ළබිඳව අප සාකඡ ඡා කිරීඹදී 
බාහෝ විට එඹුට විරුද්ධව අදහස් දක්වන්නන් 
කතා කරනුඹු්  වඹුින් කැපීමට එරහිවඹු. මඹුට 
හ්තුව බාහෝ විට ශ්රීප ලාංකික සංස්කූතිඹු සම  
 වඹුා පිළිබඳව ඇති සඹබන්ධතාව විඹු හැක. කුඹුරු 
 ාවිතැන, ප්රධවාහන කටඹුුතු, සහ විශ් ඹුන්ම කිරි 
ලබා ැනීඹ ප්ර ධාන ම ක් ලස පාරඹපරිකව 
උපකාරී වූ මම සතා  ැන බැඳීමක් ඇති වීම එක 
අතකින් සත්ඹු්ඹුකි. බරඹුද ජාතික සංස්කූතිඹු් 
කාටසකි. එඹුට සඹ ලබා න්නා එක් ම ක් ලසද 
 වඹුා දැක්විඹු හැක. ඹවා හැරන්නට වනත් 
ආ යක හෝ සංස්කූතික හ්තුවක් නිසා මම මතඹු 
 ාඩ නැ ී ඇති බව කීමට කිසිම සාක් ිඹුක් හෝ 
සාධකඹුක් නාමැත. ඒ අතරම මත්ස්ඹුක හා අනකුත් 
මාංශ පිළිබඳව ඇති නිහැඬිඹුාවද සැබැවින්ම 
මවිතකරඹු.  වඹුින් එක්තරා වඹුසක් පසු  කළවිට 
 ාවිතැන, ප්රිවාහනඹු හෝ කිරි ලබා ැනීම වැනි 
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කටඹුුතු වලට  ත නාහැකි තත්වඹුක් උදා වඹුි. 
මවන් තත්වඹුක් තු ළ බාහෝ විට සිදුවන්න් 
ආර්දක වශඹුන් තමන්ට බරක් බවට පත් වන මම 
 වඹුින්ට ආහාර ලබා  දීම හා අනකුත් ව කීඹ 
වලින් තමන්ව ඉතා සිඹුුඹ ලස ඉවත්  කර  නියන් 
“පින්  ානා ” ඹුන නාමඹු මම  වඹුින්ට ලබා  දී 
ප්රිද්ශඹු් සැමටම කරදරඹුක් වන අඹුුරින් ලිහා 
ඇරීමඹු. ඉන්දිඹුාේ එක් ප්රානන්තඹුක  වඹුින් කැපීම 
සඹපුර්ණඹුන් තහනඹ කාට වඹුෝවූ ද  වඹුින් 
රැක බලා  ැනීඹ ව කීම ප්රා්ාන්ත රජඹු විසින් භාර 
 න්නා ලදී. ඉතාම කටි කාලඹුක් තු ළදී තමන් ් 
තීරණඹු් වැරදිභාවඹු හා ප්රා ඹුෝ ික නාමැතිකම 
තරුඹ කර ත් ප්රා්ීන්ත රජඹු් ව කිව ඹුුත්තන් තම 
ේඹුාමපූතිඹු ඇත හැර දමන්නට තීරණඹු කළහ. 
තමන් ් අවශ්ඹුඹුතාවට වඩා බෝවීම සිදුවන 
අවස්ථාේදී අතිරික්ත  වඹුින් සැබැවින්ම 
අඹුිතිකරුට ආර්දක වශඹුන් විශාල බරක් බවට 
පත් වන බව අප සැම දන්නා කරුණකි. පිරිය සතුන් 
පිළිබඳවද ඇත්ත් මවැනිම  ැටෆවකි.  
 
පංච ශීලඹු් පළමුවන සිල් පදඹු පිළිබඳවඹු මතරඹ 
 ැටෆ මතුවී තිබන්න්. එඹුිනුත් එෆවන්, ඌරන්, 
කුකුලන් හා මත්ස්ඹු් වර්  පිළිබඳව සැවාම 
නිහණුඹු. පංච ශීලඹු් සුරාව පිළිබඳවද අප ් 
උත්තමඹුින් නිහණුඹු. සුරාව සුදුව  අතහැර  වඹුා 
පිළිබඳව පමණක් මතරඹ හණුක් මතුවීමට හ්තු 
 රාශිඹුක් ඇති බව අපට ප්රණුතික් ්්්ප කළ 
නාහැකි කාරණඹුකි. “ ව ඝාතන විරෝධතා 
ේඹුාකපාර”, “ ව පරහැරවල් ”, “මරණඹුට කැපවූ 
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 වඹුින් මුදා  හැරීම” වැනි ේඹුාවපාරඹුන්ට සඹබන්ධ 
සිල්වත් පිරිසට පහත සඳහන් කරුණු කරහි 
අවධානඹු ඹුාමු  කරන ලස  ඉතා කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටින්නට කැමැත්තමු. 
 

I. කුඹුරු  ාවිතැන් කිරීඹදී තද අේේ න ුලට 
බැඳ කවිටන් අමානු ිකව තලයන් කරන්නාවූ 
සත්ව හිංසාව පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා නිහණුව 
ඉන්න් ඇඹුි? 

II. කරත්තඹුට  ැට  සා දින  ණන් විශාල බරක් 
අදියන් හා ඒ අතරතුර කවිටන් ලැබන 
ේදනාකාරී පහරවල් විඳියන් කටඹුුතු කරන 
කරත්ත  ානා ් හිංසාකාරී ජීවිතඹු  ැන කතා 
කරන්නන් කවුරුන්ද? කරත්ත  ානාට ලාඩඹ 
 ැසීඹ හිංසාකාරී ක්රි ඹුාව ඔබ දැක ඇතැඹුි 
සිතන්නමු.  

I I I . කිරි ලැබන්න් වැස්සිට පැටවුන් ලැබුනාට 
පසුවඹු. නමුත් මම කිරි අලුත බිහිවූ වසු 
පැටිඹුා ් ආහාරඹු බව අපි ඉතා හාඳින් 
දන්නමු. නමුත් අප වැස්සිට “කිරි අඹමා ” ඹුන 
 ෞරවනීඹු නාමඹුක් ප්රරදානඹු කාට වසු 
පැටිඹුාට අඹුත් කිරි ටික “මම නුදුන් දඹු 
 ැනීමන් වැලකන්නය” ඹුන දවන ශික් ාව 
වංචනික ලස බිඳ දමා කටඹුුතු කිරීම පිළිබඳව 
ඇති නිහැඬිඹුාව ලැජ්ජා සහ තඹු.  

IV.  වඹුින් හඳුනා  ැනීම සඳහා ඇති පාරඹපරිකව 
පැවත එන හංවඩු  ැසීඹ ක්රිඹුඹුාව ඔබ දැක 
ඇතිදැඹුි දැන න්නට කැමැත්තමු. සතක් 
මරණඹුට පත්කරණවාට වඩා අති භඹුානක 
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ේදනාවක් ඇති කරවයන් කරන්නාවූ මම කූර 
ක්රි්ාඹුාව  ැන ඇති නිහැඬිඹුාව කන් බිහිරි කරවන 
තරමට භඹුානකඹු.  

V.  ත හැකි සිඹුලු ප්ර ඹුෝජන ලබා න වඹුස් ත 
භාවඹුට පත්වන විට “කිරි අඹමා ” හදිසිඹු්ම 
“පින්  ානා” බවට පත්කාට ආහාර ලබාදීම හා 
අනකුත් ව කීඹ වලින් තමන්ව නිදහස් කර න 
වංචනික අන්දයන් මම  වඹුා ලිහා ඇරීම 
පිළිබඳව ඔබ සිතා බැලුේ නැද්ද? 

 
 

හිංසනඹුන් තාරව සතුන් කැපීම  
ඉදිරිපත් කරන ලද සිඹු ලු කරුණු ඉතා සාවධානව 
හා උද්ේ ඹුට පත් නාවී හූද සාක් ිඹුට එකඟව 
සිතා බැලීඹදී මාංශ අනුභවඹු ලෝක ඹුථාර් ථඹුක් 
බවට පත්  වී ඇති බව තර්කඹුන් තාරව අපට 
පිළි ැනීමට සිදුවනවා නාේද ? මාංශ අනුභව 
නාකර සිටින්නට ඕනෑම අඹුකුට අඹුිතිඹුක් ඇත. 
නමුත් කිසිම තර්කඹුකට එකඟ නැති , පදනඹ 
විරහිත  අඹුුරින් මඹු සටන් පාඨඹුක් කර   න 
කරන්නාවූ හිස් ක්රිටඹුාවන් කිසිම ඹුහ පුරවැසිඹුකු 
අනුමත කරන ක්රිරඹුාවක් නාවන බව අමුතුවන් කිව 
ඹුුතු නාේ. ලාව අද පවතින සිඹුලු ප්රනධාන දහඹ 
මාංශ අනුභවඹු අනුමත කරීමට ප්රපධාන හ්තුව මඹු 
ලෝක ඹුථාර්ථඹුක් බව පිළි න ඇති නිසා බව විඹු 
හැක. මම සත්ඹුි තත්වඹුට ඉස්ලාමඹු ඉදිරිපත් කරන 
නුතන විද්ඹුා වට එකඟතාවක් ඇති මන්ම 
හිංසනඹුන් තාර  වූ ක්රිකඹුා පිළිවත පහතින් 
ඉදිරිපත් කර ඇත්තමු. ඹ සඳහා ජර්මනිඹු් 
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පළවන සත්ව පාලකඹුින් හා විද්ඹුා ඥඹුින් අතර 
ජනප්රිතඹු “German Veterinary Weekly” ඹුන සඟරාේ 
85 වන වෆඹ 62-66 ඹුන පිටුවල සඳහන් දීර් ඝ 
විස්තරඹුන් උපුටා  ත් කරුණු පහතින් ඉදිරිපත් 
කර ඇත්තමු. 
  
ජර්මානු සත්ව සුබ සාධන පනත ( Animal Welfare 

Act of 24th July 1972) අනුව සතුන් පිළිබඳව ක්රි ඹුා 
කිරීඹදී උද්ේ ඹුට වඩා විද්ඹුා ත්මක සාධක මත 
පදනඹ වී කටඹුුතු ක ළ ඹුුතු බව සඳහන්  වී ඇත. 
මම පනත අනුව හිංසනඹුන් තාරව සතුන් 
කැපීඹ විද්ඹුාහත්මක ක්ර9මේදඹුක අවශ්ඹුතතාව 
මතුකාට තිබිණ. ඹ අනුව 
මහාචාර්ඹු W.  ුල්ේස,් H.  ුල්ේස්, A.S. හාසිඹ, 
හා R.  ්රා ස් ඹුන විද්ඹුා ඥඹුින් විසින් ජර්මනිඹු් 
හැනාවර් විශ්ව විද්ඹුා ලඹු්දී විද්ඹුානත්මක 
පර්ඹු් ණඹුක් පවත්  වන ලදී. බටහිර දැනට 
භාවිතඹු් ඇති සිඹුලු ක්ර මේදඹුන් පිළිබඳව ඔවුන් 
විසින් පර්ඹු් ණ පවත්වා එම ින් මරණඹුට 
පත්වීමට පර සතාට විඳින්නට සිදුවන ේදනාවන් 
පිළිබඳව විද්ඹුා්ානුකුල තක්ස්රුවක් කර  න්නා ලදී. 
මම ක්ර මඹු තුළින් සනාථ  වූ ප්රඳධාන සාධක නඹ, 
සතුන් වි ශාල ලස කලබලඹුට පත්වීම , විද්ඹුුඳත් 
මස්ති ්ක ර්ඛඹු ( Electro Encephalogram – 
EEG) අනුව සතුන් දැඩි ේදනාවකට පත්  වීම හා 
හූද ස්පන්දනඹු සැනින් නතර  වී ඹුෑම හ්තුවන් 
ශරීරඹුන් රුධිරඹු ඉවත් වීම අවමවීම ඹුන කරුණුඹු. 
මම කරුණු වලින් පනී  ඹුන්න් සතාට දැඩි 
ේදනාවක් මන්ම සතා ් ශරීරඹුන් රුධිරඹු 
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පිටවීම අවම වීම හ්තුවන් එම මාංශඹු සෞඛ්ඹුඹිුට 
එතරඹ හිතකර එකක් නාවන බවඹු. 
  
මම පර්ඹු් ණඹුට විද්ඹුුවත් මස්ති ්ක ර්ඛඹු 
(Electro Encephalogram – EEG), විද්ඹුුඛත් කන්තු 
ර්ඛඹු ( Electro Cardiogram-ECG), රුධිර පීඩන 
මාපකඹු ආදිඹු ඇතුෆ ව තවත් සංකීර්ණ උපකරණ 
උපඹුෝ ී කර  න්නා ලදී. විශ් ඹුන්ම EEG ම ින් 
ේදනාවක් ඇති වන විට මාළඹු් ක්රි්ිඹුාකාරිත්වඹු් 
වනස මැනීමට හැකිඹුාවක් තිබිණ. මම 
පර්ඹු් ණඹු ඉතා සංකීර්ණ තාක් ණික 
විස්තරඹුන් න් ඹුුක්ත වුවක් වන අතර එම ින් 
සාඹුා ත් කරුණු පහතින් ඉදිරිපත් කාට 
ඇත්තමු. ඉස්ලාරඹු පිළිවත අනුව සතුන් කැපීඹදී 
හළි වු කරුණු අනුව:- 
  
1. ඉතා මුවහත් වූ පිහිඹුකින් කැපීඹදී කැපීමට 
පර හා පසු  EEG මානඹු් එක සමාන කිඹුවුඹ 
දක්නට ලැබිණ. කැපීඹ කාලඹු්දී දක්නට තිබු සුෆ 
ප්රනතික්රිකඹුාව පහත සඳහන් අඹුුරින් විඹු. එෆවන් 
බැටෆවන් වැනි සතුන් සඳහා තත්පර 4 සිට 6 
දක්වාද  වඹුින් වැනි ලාකු සතුන් සඳහා තත්පර 10 
ට වැඩි නාවන අඹුුරින් එම ප්රුතික්රිඹුා කාලඹු විඹු. 
 
2.     ශුන්ඹුම ර්ඛනඹුක් EEG මානඹු් එෆවන් හා 
බැටෆවන් සඳහා තත්පර 13 කට පසුවද ,  වඹුින් 
වැනි ලාකු සතුන් සඳහා තත්පර 23 කට පසුවද 
දක්නට ලැබිණ. 
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3.     තාප ේදනා උත්ත්ජකඹු් ( Thermal Pain 
Stimuli) කිසිදු වනසක් දක්නට නාතිබිණ. 
 
4.      වඹුින් වැනි ලාකු සතුන් කැපීමන් තත්පර 40 
කට පසු හූද  ස්පන්දන ේ ඹු යනිත්තුවකට 240 
දක්වාත් එෆවන් බැටෆවන් වැනි සතුන් ් 
හූදස්පන්දන ේ ඹු යනිත්තුවකට 280 දක්වාත් 
වැඩි විඹු. මස් හූද  ස්පන්දනඹු වැඩි වන්න් 
සතාට ජීවඹු ඇති නිසා හෝ ේදනාව දැනන නිසා 
හෝ නාවන බව සාඹුා  න්නා ලදී. මඹුට හ්තුව 
පහතින් දක්වා ඇත්තමු. 
  
ඉහත නිරීක් ණඹුන් පදනඹ කර න පහත සඳහන් 
නි මනඹුන්ට එළඹීමට ජර්මන් විද්ඹුානඥඹුින්ට හැකි වූ 
බව සඳහන් කාට තිබිණ. 
  
1.     ඉහත සාධකඹුන් අනුව නිඹුයත ආකාරඹුට 
කැපීම සිදු  කළහාත් පිහිඹු තබා කපන තත්පර 
කිහිපඹුක ප්ර තික්රිපඹුාව හැර අන් කිසිම ේදනාවක් 
දැරීමට සිදු නාවන බව විද්ඹුා්ිත්මකව ඔප්ප ුවිඹු. 
මස් කිරීඹදී මාළඹුට රුධිරඹු සපඹුන ප්රාධාන 
නාලඹුන් විසන්ධි  වන හඹුින් මාළඹු අක්රීනඹු 
තත්වඹුට පත්  වඹුි . ශරීරඹුන් මාළඹුට පණිවිඩ 
 න ඹුන නාල සිඹුල්ල විසන්ධි වීම හ්තුවන් 
සතාට ේදනාව දැනීඹ හැකිඹුාව නැති වී ඹුන්න්ඹු. 
ශ්වාසනාලඹුද විසන්ධි වන හඹුින් මාළඹුට අවශ්ඹුඹු 
ඔක්සිජන් නාලැබී ඹුාමන් සතා නිර්වින්දන 
තත්වඹුකට පත්වන්න්ඹු. 
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2.     කැපීමන් පසු හූදස්පන්දනඹු ඉහළ ඹුෑමට 
හ්තුව මාළඹු් ක්රිකඹුාකාරිත්වඹුකින් තාරව 
සිදුවන්නාවූ මාංශ පශීන් ් ප්රාතීක 
(Reflex) ක්රි්්ඹුාකාරිත්වඹුක් බව සාඹුා  න්නා ලදී. 
ඹ හ්තුවන් ශරීරඹු තු ළ ඇති රුධිරඹුන් අති 
විශාල ප්රනමාණඹුක් බැහැර කිරීමට හැකිඹුාව ඇති වී 
තිේ. 
 
3.     අධික රුධිරඹු අඩං ු මාංශඹු යනිසා ් 
සෞඛ්ඹු ඹුට හිතකර නාවන හඹුින් රුධිරඹු බැහැර 
කිරීඹ ක්රි ඹුාවලිඹුන් ඒ අඹුහපතද ඉවත්  කර 
 න්නට හැකිඹුාව ඇති වී තිේ. 
  
ඉහත විද්ඹුාඹුත්මක පර්ඹු් ණඹුන් සාඹුා   ත් 
කරුණු වලින් ඉතා මැනවින් ඔප්ප ුවන්න් ඉස්ලාරඹු 
අනුමත ක්රනමඹු හිංසනඹුන් තාර වූ හාඳම ක්රඅමඹු 
බවඹු. ඹ අනුව අප විසින් නැවත වරක් අවධාරණඹු 
කළ ඹුුතු වැද ත් කරුණු කිහිපඹුක් ඇත.  
  
1.     ඉස්ලාමඹු මාංශ අනුභවඹු අනුමත කර ඇතත් 
එඹු අනිවාර්ඹු කාර්ඹුඹුක් නාේ. මාංශ අනුභවඹුන් 
තාරව ඹුහ මුස්ලිමඹුකු වීමට කිසිම බාධාවක් 
නාමැත. 
 
2.     සත්ව ඝාතනඹුන් තාරව යහිතලඹු මත යනිස් 
පරපුරක පැවැත්ම කිසිස්ත්ම සිදුවිඹු නාහැක්කක් 
ඹුන්න ලෝක ඹුථාර් ථඹුක් බවට පත්ව තිේ. 
හූදසාක් ිඹුට එකඟව බුද්ධිඹු හා   විචාරඹු 
මහඹුවා කරුණු විමසන්නකුට මම සත්ඹු්ඹු 
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අවබෝධ කර  ැනීමට කිසිස්ත්ම අපහසුතාවක් 
නාමැත. නමුත් අන්ධ භක්තිඹුන් කටඹුුතු කරන 
අඹුකුට නඹ මඹු දු ්කර විඹු හැක. 
 
3.     සතුන් කැපීම අවශ්ඹු වූ විටක එඹු හිංසනඹුන් 
තාරව කිරීමට ඇති හාඳම ක්රපමඹු ඉස්ලාමඹු 
අනුමත කාට ඇති පිළිවත බව විද්ඹුා්්ත්මකව ඔප්පු 
කර තිේ. 
  
සතුන් කැපීඹදී අනු මනඹු කළ ඹුුතු තවත් වැද ත් 
චර්ඹුාවන් පිළිබඳවද ඉස්ලාමඹු උපදස් ලබා දී 
තිේ. 
  
1.     සත්වඹුාට හාඳින් ආහාර හා ජලඹු ලබා දීම. 
2.     කලබලකාරිත්වඹුකින් තාරව සයන් සතාව 
කපන තැනට  න ඹුෑම. 
3.     පිහිඹු ඉතාමත්ම හාඳින් මුවහත් කර තිබීම. 
4.     කපන්නා හාඳ සිහිඹු ඇති වැඩිහිටි 
මුස්ලිමඹුකු වීම. 
5.     කැපීම දවිඳුන් ් නාමඹු පවසයන් කළ ඹුුතුඹු. 
සිඹුලු ජීවීන් දවිඳුන්ට අඹුත් බවත් දවිඳුන් ලබාදුන් 
ජීවිඹුක්ව අනුමත ක්රීමඹුට ආහාරඹු පිණිස  ැනීමට 
කරන්නා වූ ක්රි්ීඹුාවක් බව මඹුින් සහතික කාට 
ඇත. 
6.     කැපීම ඉතාමත්ම මුවහත් පිහිඹුකින් ඉදිරිඹුට හා 
පසුපසට  න ඒමන් ඉතා ක් ණිකව එක් 
කැපීමකින් අවසන් කිරීම. 
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7.     කැපීමන් ශ්වාසනාලඹු , ආහාර මාර් ඹු , හා 
ප්රීධාන ල් නහර කැපී ඹුා ඹුුතුඹු. සු ුඹනාව (Spinal 
cord) නාකැපිඹු ඹුුතුඹු. 
8.     එක් සතකු ඉදිරිඹු් තවත් සතකු නාකැපිඹු 
ඹුුතුඹු. 
9.     සතා ඉදිරිඹු් පිහිඹු මුවහත් නාකළ ඹුුතුඹු. 
10.   සතා මනා සෞඛ්ඹු ඹුන් ඹුුක්ත විඹු ඹුුතු අතර 
කිසිම අසීරුතාවකින් නාසිටිඹු ඹුුතුඹු. 
11.    කැපීමන් පසු ඉතා හාඳින් රුධිරඹු  ලා 
ඹුෑමට සැලසිඹු ඹුුතුඹු. 
12. තම පැටවුන්ට කිරි ලබා දන සතුන් 
නාකැපිඹු ඹුුතුඹු. 
  
ඉස්ලාමඹු කාතක් දුරට සත්ව කැපීම  ැන 
සාධාරණ ලස අවධානඹු ඹුාමු කර ඇද්ද ඹුන්න 
ඉහත විස්තරඹුන් න් මනාව සනාථ වඹුි. 
  
උලුහිඹු්ඹුා 
 ඉස්ලාරඹු දින දර්ශනඹු් දාළාස් වන මාසඹු දුල් 
හිජ්ජා මාසඹුඹුි. හජ් නැමදුම ඉටු  කරන්න් මම 
මාසඹු් ආරඹභක දින කිහිපඹු තුළඹු. යනිස් 
ඉතිහාසඹු් දවිඳුන් ් අණට කීකරු වීඹ හා 
පරිත්ඹුා්් ඹු් උදාරතම උදාහරණඹු සනිටුහන් වන්න් 
මම කාලවකවානුේදීඹු. ඉේරා්ුහිඹ නබි තුමා (එතුමා 
කරහි දවිඳුන් ් ආශිර්වාදඹු හා සාමඹු 
අත්ේවා) පන්වා දුන් මම අති ශ්ර්ර ් ඨ 
පූර්වාදර්ශඹු සිහිපත් කරයන් දවිඳුන් ් අණට 
කීකරුවීඹ වැද ත්කම සිත්හි දරා න දානමඹු 
ක්රි්ුඹුාවක මුස්ලිඹවරු මම මාසඹු්දී නිරත වති. 
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සතකු කපා අසරණ හා දු ී ජනඹුාට මන්ම 
අසල්වැසි හා හිතවතුන්ට දානඹුක් ලස පිරිනැරම 
“උලුහිඹු්ඹුා” නයන් හැඳින් ේ. මඹු අල්තාරඹුක් හෝ 
පිළිරුවක් ඉදිරිඹු් කරන්නාවූ බිලි පුජාවක් හෝ බිලි 
දීමක් නා ේ. ඉතාමත් පිරිසිදු ඡතනාවන් 
දවිඳුන් ් නාමඹුන් පර පැවසුවාක් මන් 
දු ීන්ට, අසරණඹුින්ට, ඹුාචකඹුින්ට, අසල්වැසිඹුන්ට 
හා නෑ හිතවතුන්ට ආහාරඹු පිණිස කරන්නා  වූ 
දානමඹු ක්රිතඹුාවකි. 

  
ඉස්ලාමඹු් සිඹුලු ක්රි ඹුාවන් යනිසා ් ඹුහපත පදනඹ 
කර  න ඹුහ ඡතනාවන් දවිඳුන් ් තූප්තිඹු 
උදසා කරන්නා  වූ ක්රි්්ඹුාවන් වන අතර එහි 
අන්තර් තඹු් විද්ඹුාහත්මක හා ඹුථාර්ථවාදී පදනමක් 
නිරන්තරඹුන් දක්නට ඇත. ඉහත කරුණු වලින් 
පැහැදිලි වන තවත් සත්ඹු.ඹුක් නඹ ඉස්ලා ඹ ඹුනු  
තවත් දහමක් නාව එඹු සැබැවින්ම සිඹු ලු මනු ්ඹුහ 
අවශ්ඹුදතාවන්ට නිසි ම  පන්වන පරිපුර්ණ ජීවන 
සැලැස්මක් බවඹු. 
  
ඉහතින් ඉදිරිපත්  කළ සිඹු ලු කරුණු සමස්තඹුක් 
වශඹුන් සමාලෝචනඹු කර බැලීඹදී ඉස්ලාරඹු 
ඉ ැන්වීඹ පිළිබඳව මතු වී තිබු වැරදි අවබෝධඹුන් 
ඉවත් කාට එකිනකා අවබෝධ කර න ජීවත් විඹු 
හැකි සාමකාර හා සුහදත්වඹුන් ඹුුත් සමාජඹුක් 
බිහි කිරීමට අප සැමට හැකිේ ඹුැඹුි ඉතා 
අවධාරණඹුන් ඹුුක්තව විශ්වාස කරන්නමු. බහු 
සංස්කූතික හා බහු ආ යක සමාජඹුක 
එකිනකා ් විශ්වාසඹුන් හා මතඹුන්ට  රු කරයන් 
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තමාට ඹුහ ඹුැඹුි අවබෝධ  වන විශ්වාසඹුහි හා 
මතඹුහි පිහිටා ක්රිනඹුා කිරීමට ඇති නිදහස හා 
අඹුිතිඹු අත්ඹුටවශ්ඹුි කරුණකි. අනවබෝධඹු හ්තුවන් 
අප අන් අඹු ් වි ශ්වාසඹුන් හා ක්රි්ිඹුාකාරකඹ 
කරහි බලපෑඹ කරන්නට හෝ විේචනඹු කරන්නට 
හෝ ඹුෑමන් සිදු  වන්න් කාලාන්තාරඹුක් තිස්ස් 
පැවත ආ සුහදත්වඹු පෆදු වී එකිනකා න් ඈත් 
වූ සමාජඹුක් ඇති  වීමඹු. මඹු රේ ආර්දක හා 
සමාජඹුීඹු සංවර්ධනඹුට හිතකර පරිසරඹුක් ලස 
කිසිස්ත්ම සැලකිඹු නාහැක. අනවබෝධඹු හා ඉන් 
මතු වන අනර්ථකාරී මවරඹු ඉවත්  කාට සැමට 
සතුටින් එකට ජීවත් විඹු හැකි, සුහදත්වඹු හා 
යනිසත්කම පදනඹ කර   ත් සමාජඹුක්  ාඩ 
නැ ීමට අධි ්ඨානශීලීව එකට අත්වැල් බැඳ 
 නිමු.       
 
එනිසා අපි සත්ඹු ඹු අවබෝධ කර  නිමු. දැනුවත් 
වමු, මවරඹු, ක්රෝ්ුධඹු තුරන් කරමු. සාමකාර, හා 
සම ිඹුන් බැඳුනු මේබිමක්  ාඩන මු.  ඉදිරි 
පරපුරට සාමකාර හා සෞභා ්ඹු ඹුන් ඹුුත් රටක් 
 ාඩන න්නට අවශ්ඹුහ අඩිතාලම දමන්නට අදම 
අධි ්ඨාන කර  නිමු.   
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මාංශ අනුභවඹු පිළිබඳ 
ඉස්ලාරඹු ඉ ැන්වීඹ 

 
යනිසා යහිතලඹු් පාලකඹුා හා භාරකරුඹු 
යනිසා යහිතලඹු් භාරකාරඹුකු  ලස හා 
පාලකඹුකු ලස ක්රි්ාඹුා කරන බව අප අවට සිදුවන 
දෑ නිරීක් ණඹු කිරීමන් පමණක්ම නි මනඹු 
කළහැකි සත්ඹුඹුඹුක් බවට පත්ව ඇත. අන් කිසිම 
ජීවිඹුකුට මම සුවිශ් ී හැකිඹුාව ඇති බව 
දකින්නට නාමැත. යනිසා අන් සිඹු ලු ජීවීන් , 
පරිසරඹු, හා එහි අඩං ු දෑ පාලනඹු කරන , වනස් 
කරන, හා පරිහරණඹු කරන අඹුකු ලස දැක්වීම 
ඉතාමත්ම නිවැරදි මතඹුක් ඹුැඹුි අපි සිතන්නමු. 
උදාහරණඹුක්   න සාකඡ ඡා කළහාත් මඹු 
වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇතැඹුි අප ් අදහසඹුි. සත්ව 
වර් ඹුා න් 500 ක් හා යනිසුන් න් 500 ක් තෝරා 
 න මඹුට පර ජනාවාස නාවූ ප්රකද්ශ දකක 
වන් වශඹුන් පදිංජ කාට ඉන් අවුරුදු 5 ක් හෝ 
10 ක් වැනි කාලසීමාවකට පසු එම ප්රදද්ශ දක 
නිරීක් ණඹු කිරීමට  ිඹුහාත් දැකිඹු හැකි තත්වඹු 
 ැන ඔබට සිතා බැලිඹු හැකි වන්න්ද ? සතුන් 
 න ාස් හැර දැමු ප්රනද්ශඹු් දැනන ආකාරඹු් 
කිසිම වනසක් දැකිඹු නාහැකි වනු ඇතැඹුි 
අමුතුවන් කිව ඹුුතු වන්න් නැත. තම ජීවිතඹු  න 
ඹුෑමට පමණක් අවශ්ඹු  වන ප්රුමාණඹු් අවම 
පරිහරණඹුකින් ඹුුක්තව පරිසරඹු උපඹුෝ ී කර න 
තිබන ආකාරඹු අපට දකින්නට හැකිවනු ඇත. 
සතුන් ් හැකිඹුාව හා පරිසරඹු පිළිබඳව කටඹුුතු 
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කළ හැකි ප්ර මාණඹු් සීමාව එඹුඹුි. නමුත් යනිසුන් 
පදිංජ කල ප්රැද්ශඹු නිරීක් ණඹු කරන්නට පරම 
ඔබ ් මනස තු ළ මතුවන්න් කුමන ආකාරඹු් 
ජත්ත රපද? සැබැවින්ම ආරඹභඹු් එම ප්ර්ද්ශඹු 
දුටුවකු මවිතඹුට පත් කළ හැකි  අඹුුරින් හා යනිසුන් 
පදිංජ කළ් මම ප්ර්ද්ශඹු්ද කිඹුා සිතන තරමට 
අදහා ත නාහැකි අඹුුරින් එම ප්රදද්ශඹු සහමුලින්ම 
වනස් කාට ඇති ආකාරඹු නිඹුත වශඹුන්ම ඔබට 
දැකිඹු හැකි වනු ඇත. මඹුින් පැහැදිලි  වන්න් 
සත්ව වර් ඹුා තම පැවැත්ම සඳහා පමණක් 
යහිතලඹු හා එහි පරිසරඹු සීයත අඹුුරින් 
ප්රිඹුෝජනඹුට  න්නා අතර යනිසා ් තත්වඹු මඹුට 
හාත්පසින්ම වනස්  වූ එකක් බවඹු. යහිතලඹු හා 
එහි අඩං ු සිඹුලු දෑ යනිසා ් ප්රඹුඹුෝජනඹු සඳහා 
නිර්මාණඹු කර ඇති බවද එහි පාලකඹුා හා 
භාරකාරඹුා ලසද ඔහු ක්රි්ිඹුා කරන බවද මඹුින් 
ඉතා පැහැදිලිව පනන්නට ඇති සත්ඹුාඹුකි. මම 
සුවිශ් ී හැකිඹුාව යනිසාට නාලැබී තිබු ණා නඹ 
යහිතලඹු මත සිදු  වී හා සිදුවයන් පවතින 
අදහා ත නාහැකි වනස්  වීඹ දකින්නට අපට 
අවස්ථාව නාලැබී ඹුන්නට ඉඩ තිබුණි. අල් කුරානඹු 
මම අදහස ඉතා අලංකාර ලස පැහැදිලි කර 
තිබන අඹුුරු බලමු. 
  
“ඔහුමඹු (අල්ලාමඹු) ඔබව යහිතලඹු මත (පරපුරන් 
පරපුරට) උරුමක්කාරඹුින් බවට පත්කරුේ .” (35:39) 
  
මඹුින් පැහැදිලි  වන්න් පරිසරඹු හා එහි අඩං ු 
සිඹුලු දෑ යනිසා ් ප්රරඹුෝජනඹු සඳහා උපඹුෝ ී 
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කර ැනීමට හැකිඹුාව හා අඹුිතිඹු ඔහුට ලැබී තිබන 
බවඹු.  
 

ඉස්ලාමඹු හා සත්ව කරුණාව 
නමුත් මම අඹුිතිඹු හා නිදහස පිළිබඳව වැරදි 
මතඹුක් සිත්හි දරා න පරිසර විනාශඹුකට තුඩු 
දන කිසිම ආකාරඹු් කිසිම ක්රි්ිඹුාවකට ඉස්ලාමඹු 
අනුමැතිඹු දී නාමැති බව අවධාරණඹුන් පැවසිඹු 
ඹුුතුව ඇත.  
 
මුහඹමද් නබිතුමාණන් (එතුමා කරහි දවිඳුන් ් 
ආශිර්වාදඹු හා සාමඹු අත්ේව) පැවසු බව බුහාරි 
හදීස්  ්ර න්ථඹුන් උපුටා ය ්කාත් අල් මසාබිහ් 
 ්රසන්ථඹුහි (3:1392) දක්වා ඇති පරිදි: 
  
“සිඹුලු සත්වඹුින් දවිඳුන් ් නිර්මාණඹුන්ඹු . 
දවිඳුන් ් නිර්මාණඹුන්ට ඹුමක් කාරුණික 
වන්න්ද ඔහු කරහි දවිඳුන් ් කරුණාව 
ඇත්ත්ඹු.” 
  
සිඹුලු සත්වඹුින් කරහිම කරුණාවන් කටඹුුතු 
කිරීම ඉස්ලාමඹු් වැද ත්ම ඉ ැන්වීමක් වඹුි. ඹ 
පිළිබඳව බුහාරි හා මුස්ලිඹ හදීස්  ්ර න්ථඹුන්හි 
සඳහන් මුහඹමද් නබිතුමාණන් ් (එතුමා කරහි 
දවිඳුන් ් ආශිර්වාදඹු හා සාමඹු අත්ේ වා) 
ප්රිකාශඹුක් පහතින් උපුටා දක්වා ඇත්තමු. 
  
“මඹුට පර ජීවත් වූ නබිවරඹුකු ව කුහුඹිඹුකු 
ද ්ට කිරීමන් ඇතිවූ කෝපඹු හ්තුවන් සිඹු ලු 
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කුහුඹි තුඹස් පුෆස්සා විනාශ කරන්නට එම නබිවරඹුා 
උපදස් දීම හ්තුවන් දවිඳුන් ් දැඩි කෝපඹුට 
ඔහු පත්වුණි . „එක් කුහුඹිඹුකු ඔබව ද ්ට කිරීම 
හ්තුවන් මට තුති පුදයන් සිටි මහා කුහුඹි 
සමුහඹුක්ම විනාශ කරන්නට ඔබ ඉදිරිපත්ව ඇතැ‟ඹුි 
දවිඳුන් කෝපඹුන් පැවසු බවද දන්වා සිටිඹු්ඹු”. 

(බුහාරි - 3072)             
  
ඉහත කරුණු වලින් පැහැදිලි  වන්න් සත්වඹුින් 
ඇතුෆ පරිසරඹු් පාලනඹු හා ප්රාඹුෝජනඹු යනිසාට 
හිය වී තිබුනද එඹු ඔහු විසින් ඹුුක්තිඹු හා 
සාධාරනඹු මත පදනඹ  වූ දවිඳුන් ් ඉ ැන්වීඹ 
අනුව ඉටු ක ළ ඹුුතු බවඹු. ඉස්ලාමඹු් සත්ව 
කරුණාව පිළිබඳව ඇති ඉ ැන්වීඹ විස්තර කරන්නට 
මවන් කුඩා ලිපිඹුක් කිසිස්ත්ම ප්රමමාණවත් නාේ. 
සතුන් සඹබන්ධව හිංසනඹු , කූරත්වඹු හා දැඩි 
භාවඹුකින් ඹුුක්තව කටඹුුතු කිරීම ඉස්ලාමඹු 
සඹපුර්ණඹුන්ම තහනඹ කාට ඇත. අශ්වඹුින් ් 
ක්ශරඹු හෝ වලි ඹු කැපීම , සතුන් ් මුහුණට 
පහරදීම, සතුන්ව ඉතා දැඩි ේදනාවකට පත්  
කරයන් කරන්නාවූ හංවඩු  ැසීම , අශ්වඹුින් ් 
පිටමත නිකරු ණ් සෑදලඹු බැඳ තැබීම , සතුන්ට 
දරන්නට බැරි බර පැටවීම , සතුන්ට ඹුහ අඹුුරින් 
ආහාර, ජලඹු හා අවශ්ඹුස පෝ ණඹු ලබා නාදීම, 
සතුන් න් ප්රරමාණඹුට වඩා වැඩ  ැනීම, කුරුලු කුඩු 
වලින් පැටවුන් පැහැර  ැනීම වැනි මව න් පැටවුන් 
ඈත් කිරීඹ ක්රි්ැඹුාවන්, සතුන්ට ප්රඈමාණවත් නාවන 
කුඩු වල තැබීම, කිරි දයන් සිටිනා සතුන් ආහාරඹු 
සඳහා කැපීම වැනි කරුණු සඹබන්ධව නබි තුමාණන් 
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ඉතා දැඩි ලස අවවාද කාට ඇත. සතුන්ට 
කරන්නා වූ හිංසනඹුන් දුටු  විට එතුමා ණන් එම 
සතුන් ් අඹුිතිකරුවන් හමුවී “සතුන්ට ඹුහ අඹුුරින් 
සලකන්න. උන්ට කරන්නා  වූ හිංසනඹුන් පිළිබඳව 
දවිඳුන් ් දණුුවමට බිඹුවන්න” ඹුැඹුි උපදස් දී 
ඇති බව „සහිහ් මුස්ලිඹ ‟ හදීස්  ්රන්ථඹුහි ඉතා 
පැහැලිදිව සඳහන්  කාට ඇත. සතුන් ඹුාදවා 
භාණ්ඩ ප්ර වාහනඹු කිරීඹදී හා අනිකුත් වැඩ 
 ැනීඹදී උන්ට හිංසනඹුක් වන ලස පහර 
නාදන ලසද අවවාද කාට ඇත. සත්ව පාර 
හා සතුන්ව ඉලක්කඹුන් ලස තබා ක්රීහඩාවක් ලසින් 
විදීමද වඩි තැබීමද තහනඹ  කාට ඇත. සතුන්ට 
උපත් පාලන ක්රිබඹුාවලිඹුක් ලසින් කරන්නා වූ (කර 
ඇඹීම) වණ්ධ්ඹුඹුකරණඹුද ඉස්ලාමඹු තහනඹ කර ඇත. 
  
සතුන්ට කරුණාව දැක්වීඹ ඹුහ ආනි සංසද 
ඉස්ලාරඹු ඉ ැන්වීඹ  තුළ විශාල වශඹුන් අපට 
දක්නට හැකිඹු. එක් උදාහරණඹුක් පහතින් උපුටා 
දක්වා ඇත්තමු. 
 
“පිපාසඹුන් පීඩිතව යඹුඹුන්නට ආසන්නව සිටි 
සුනඛඹුක ුසඹබන්ධව එක් පාපතර කාන්තාවක් 
සානුකඹපිත හැඟීමන් ඹුුක්තව ළඳිකට බැස තම 
පාවහන් දිඹු පුරවා  නැවිත් එම සුනඛඹුා ් 
පිපාසඹු සංසිඳුවීඹ පින හ්තුවන් ඇ ් සිඹු ලු 
පාපඹුන්ට දවිඳුන් පාප ක් තමාව ලබාදුන් බව 
නබිතුමාණන් පවසා ඇත. ” (බුහාරි හදීස්  ්රපන්ථඹු 
3208) 
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එලසම සතුන්ට කරන්නා  වූ හිංසනඹුන්ට ලබා 
දුන්නාවූ දණුුවඹ පිළිබඳවද ඉස්ලාමඹු උ න්වා 
ඇත්ත් අප සැමට එවැනි කටඹුුතු වලින් වැ ළැකී 
ජීවත් වීම සඳහාවූ අවවාදඹුක් ලසිනි. 
 
“කාන්තාවක් පුසකුව කුඩුවක වසා  තබා ආහාර 
ලබා නාදී හා කුඩුවන් පිටත  ාස් ආහාර 
ලබා න්නටද ඉඩ නාදී කුස ින්න් යඹුඹුන්නට 
ඉඩහැරීම හ්තුවන් එම කාන්තාවට නිරඹුට ඹුන්නට 
සිදු වූ බව නබිතුමාණන් වරක පවසා සිටිඹු්ඹු ” 
(බුහාරි 4:54:535). 
  

 
මාංශ අනුභවඹු 
මලස ඉතා අලංකාර ලස සතුන් ් අඹුිතිවාසිකඹ 
සුරැකන ආකාරඹු් හා උන්ට කරුණාව දැක්වීමට 
දිරි න්වන දහමක් මාංශ අනුභවඹු අනුමත කර 
ඇත්ත් කලසදැඹුි ඹුමකුට නිඹුත වශඹුන්ම 
සිතන්නට ඉඩ ඇත. පාදුේ  ත්  කළ 
බහුතරඹුක ් මතඹු මාංශ අනුභවඹු අනුමත 
ඉස්ලාරඹු ඉ ැන්වීඹ තු ළ පමණක් බවඹු. 
සත්ඹුාවශඹුන්ම ලාව ප්ර ධාන දහඹ සිඹුල්ලම මාංශ 
අනුභවඹු අනුමත  කාට ඇත. මම මාතූකාව 
සාකඡඡා කිරීඹදී අප උද්ේ ඹුට හා 
නාඉවසිලිවන්තභාවඹුට පත් නාවී තම 
හූදසාක් ිඹුට එකඟව බුද්ධිඹුන් , විචාරඹුන් හා 
විද්ඹුා්්ත්මක පදනමකින් ඹුුක්තව විමසු මක 
ඹුදන්න් නඹ සත්ඹුිඹු කුමක්දැඹුි දැන ැනීමට 
කිසිස්ත්ම අපහසුතාවක් ඇති නාවනු ඇත.  
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මාංශ අනුභවඹු ලාව සිඹු ලු ප්රුධාන දහඹ අනුමත 
කර ඇති  බව එම සිඹු ලු දහඹහි පිළි   ත් 
මුලාශ්රුඹුන් න් උපුටා ත් සාධක  න හැර දක්වා 
කිසිම සැකඹුකින් තාරව සනාථ කළ හැකි බව 
සහතික වන්නට කැමැත්තමු. මාංශ අනුභවඹු 
අනුමත කර ඇත්නඹ එඹු කළ හැක්ක් සතුන් කැපීම 
තුළින් එනඹ ජීවිතක් ඹුට පත් කිරීමන් පමණක් බව 
අපට පිළි න්නට සිදුවනවා නාේද? ඹ පිළිබඳව 
මත පරස්පරඹුක් කිසිවකුටවත් තිබිඹු හැකි 
වන්න්ද? අන් දහඹහි කරුණු ඉදිරිපත් නාකාට 
තර්කඹුට, විචාරඹුට හා බුද්ධිඹුට පිළි   ත හැකි 
අඹුුරින් ඹ පිළිබඳව වු ඉස්ලාරඹු සංකල්පඹු සකස ්
වී ඇත්ත් කස්ද ඹුන්න පැහැදිලි කිරීම අප ් 
පරමාර්ථඹුඹුි. සතුන් කැපීම පළිබිඳව ඉස්ලාමඹු  ැන 
ඇති වැරදි මතඹුන් ඉවත්  කාට සත්ඹුපඹු තත්වඹු 
පැහැදිලි කිරීම අප ් ව කීමක් ලසද 
සලකන්නමු එම නිසා මම සුහද සාකඡඡාවට අප 
හා එක්වන ලස  ෞරවඹුන් හා ඉතා කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටින්නමු. 
  
ආචාර්ඹු විලිඹුඹ ටී. ජාර්විස් , විද්ඹුා්්ව හා සෞඛ්ඹු  
පිළිබඳව වූ ඇමරිකානු සභාේ (American Council 
of Science and Health) උපද්ශක වරඹුකි. හතම 
මහජන සෞඛ්ඹු  හා නිවාරක මවද්ඹුප විද්ඹුා්ිව 
පිළිබඳව ලෝටා ලින්ඩා විශ්ව විද්ඹුාඹුලඹු් මහාචාර්ඹු 
ධුරඹුද දරඹු.ි ආචාර්ඹු ජාර්විස්  නිර්මාංශ අනුභව 
කරන්නන්ව ඔවුන් ් හැසිරීඹ රටාව අනුව පුෆල් 
කාටස් දකකට බදඹුි. 
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1.     ප්රා.ඹුෝ ික නිර්මාංශ අනුභව කරන්නන්. 
2.     මතවාදී නිර්මාංශ අනුභව කරන්නන්.  
  
ප්රා ඹුෝ ික නිර්මාංශ අනුභව කරන්නන් ් ආහාර 
 ැනීඹ රටාව ප්රා ඹුෝ ික සෞඛ්ඹුන හ්තුන් මත රඳා 
පවතී. ඔහු උද්ේ කාරී නාවී ඹුථාර් ථවාදීව මම 
වි ඹු පිළිබඳව අවධානඹු ඹුාමු කරඹුි. මතවාදී 
නිර්මාංශ අනුභව කරන්නන් ් ආහාර  ැනීඹ 
රටාව මතවාදඹුන් මත පිහිටා ඇති අතර ඔහු 
ඹුථාර්ථඹුන් සිතනවාට වඩා උද්ේ කාරීව මම 
වි ඹු පිළිබඳව කටඹුුතු කරඹුි. යනිසුන් තම ආහාරඹු 
තෝරා  ැනීඹදී විවිධ හ්තුන් පිළිබඳව අවධානඹු 
ඹුාමු කරවන අතර එඹුින් ප්රිධාන කරුණු පහතින් 
දක්වා ඇත්තමු. 
  
1.     ආ යක හ්තු 
2.     භූ ෝලීඹු හ්තු 
3.     පුද් ලික කැමැත්ත 
4.     මානව දඹුාව 
5.     පාරඹපරිකව පැවත එන හා පුද් ලික 
චර්ඹුාවන් 
6.     පාරසරික හා ආර්දක හ්තු  
7.     පෝ ණඹු 
  
ඉහත කරුණු වලින් යනිසුන් න් බහුතරඹු වඩාත් 
උද්ේ කාරී වන්න් මාංශ අනුභවඹු පිළිබඳව 
ආ යක පදනමකින් ඹුුක්තව කරුණු සාකඡ ඡා 
කිරීඹදී බව අප අත්දැක ඇති සතඹඹුකි.  
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මාංශ අනුභවඹුට අනුමැතිඹු පමණක් ඉස්ලාමඹු තුළ 
ඇති අතර එඹු කිසිස්ත්ම අනිවාර්ඹුඹු ක්රි ඹුාවක් 
ලස හෝ එඹුට කිසිඳු දිරි ැන්වීමක් හෝ එම 
ඉ ැන්වීඹ තු ළ නාමැත. ඹුහ මුස්ලිමඹුකු වීමට 
මාංශ අනුභවඹු කිසිස්ත්ම අත්ඹු වශ්ඹුම සාධකඹුක් 
නාේ. නමුත් පටු ජන්තනඹුක් තුළ කාට ුවී ලෝක 
ඹුථාර්ථඹු පිලිබඳව අවබෝධඹුකින් තාරව බාහෝ 
විට තම හූදසාක් ිඹුට එකඟ නැති අඹුුරින් කටඹුුතු 
කිරීමහි ඇති හරඹු කුමක්ද? 
දැන් අප ඉස්ලාමඹුට අනුව මාංශ ආහාර අනුභවඹු 
පිළිබඳව පනවා ඇති නීතිරීති කවර්දැඹුි අල් 
කුර්ආනඹුන් විමසා බලමු. 
 
“විශ්වාස කළවුනි,  ිවිසුඹ ඉටු කරවූ. නුඹලාට (පසු) 
පාරඹුනා කරනු ලබන දෑ හැර ,  ාවිපළ සත්වඹුින් 
නුඹලාට අනුමත කරනු ලැබීඹු ....” (අල් කුර්ආන් 5:1)  
 
“මළ සතුන් ද රුධිරඹු ද සුකර මාංශ ද අල්ලාහ් 
හැර වනත් දෑ සඳහා (ඒවාඹුහි නාමඹුන්) භාර 
කරනු ලැබ දෑ ද  ල යරිකා මරන ලද සතුන් ද 
පහළට වැටී මරණඹුට පත් සතුන් ද ඇනීමන් 
මරණඹුට පත් සතුන් ද තවද නුඹලා (ඉස්ලාරඹු) 
අනුමත ක්ර මඹුට අනුව කැපීමන් යස තිරිසන් සතුන් 
ආහාරඹුට  ත් දෑ ද පිළිම වනුවන් කපනු ලැබ දෑ 
ද ඊතල ම ින් පං ු තීන්දු කිරීම ද නුඹලාට තහනඹ 
කරනු ලැබ ඇත....” (අල් කුර්ආන් 5:3)      
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“නුඹලා සඳහා  ාවිපළ සත්වඹුින් නිර්මාණඹු කළ් 
ඔහුමඹු (අල්ලාහ්). එහි උණුසුඹ (ඇඳුඹ)ද (අන්කවිධ) 
ප්රමඹුෝජනද ඇත. තවද එහි බුදින්නට ආහාර ද 
ඇත.” (අල් කුර්ආන් 16:5)    
 
“තවද ඔබට මූදු මාංශ (මත්ස්ඹුිඹුින්) එඹුින් අනුභව 
කිරීමටද, ආභරණ වශඹුන් පැලඳිඹු හැකි දැඹු ලබා 
 ැනීමටද සා රඹු ඔබට වසඟ කර දුන්න් ඔහුමඹු 
(අල්ලාහ්). (අල් කුර්ආන් 16:14)      
 
මලස ඉස්ලාමඹු මාංශ ආහාර අනුභවඹු යනිසා 
හට අනුමත කර දී ඇති අතර අනුභව කළ හැකි 
සත්වඹුින් කවර්ද? ඒවා අනුභව කිරීම සඳහා සකස් 
කර  න්න් කස්ද? ඹුනාදී සිඹුලුම උපදස් ඉතා 
පැහැදිලි අඹුුරින් විස්තර කර දී ඇත. ඉස්ලාමඹු 
යනිසාට ඔහු ් යහිතලඹු මත වු ජීවිතඹු ඹුහ 
අඹුුරින් සකස් කර  ැනීම සඳහා වූ සිඹුලුම උපදස් 
කිසිඳු අඩුවකින් තාරව ලබාදී ඇති දහමකි. ඹ බව 
විශ්ව නිර්මාතූ හා පාලක අල්ලාහ් විසින් අල් 
කුර්ආනඹුහි මස් පවසා ඇත.  

 
“අද දින නුඹලා ් දහම නුඹලාට මම පරිසමාප්ත 
කර ඇත්තය. තවද මා ් දාඹුාදඹුන් නුඹලා වත 
පරිපුර්ණ කර ඇත්තය . නුඹලාට දහම වශඹුන් 
ඉස්ලාමඹු මම පිළි ත්තය .” (අල් කුර්ආන් 5:3)  
 
ලාව ජීවත් වන සිඹුලුම ජනඹුාට කිසිඳු  ැටලුවකින් 
හා අපහසුතාවකින් තාරව එකස් පිළිපැදිඹු හැකි 
ඉ ැන්වීඹ ඹ අනුව ඉස්ලාමඹු තුළ අන්තර් ත ඇත. 
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ඉස්ලාමඹු යහිතලඹු මත ජීවත්වන සිඹු ලු ජනඹුාට 
කිසිඳු බාධාවකින් තාරව එකස් අනු මනඹු 
කළහැකි ඉ ැන්වීඹ අඩං ු විශ්ව දහමකි. එඹු එක් 
රටකට, එක් ප්ර ද්ශඹුකට, එක් ජනකාේඨාසඹුකට, 
එක් ඹුු ඹුකට , එක් ශි ්ටාචාරඹුකට , හෝ එක් 
සංස්කූතිඹුකට පමණක් සීමා වූ දහමක් නාේ. දිඹු 
හිඟඹුන් ඹුුත් කාන්තාරඹු් කටුක දිවිඹුක්  වන 
කාන්තාර වැසිඹුාට මන්ම වර් ඹු් දින 365 ම හිම 
මත ජීවත් වන එස්කිමෝවරුන්ටද එකස් පිළිපැදිඹු 
හැකි ඉ ැන්වීඹ එහි අඩං ු වී ඇත.  
 
බෝ  ව ාවට පහසුකඹ නාමැති කාන්තාර 
වැසිඹුා ්  ආහාරඹු සැපඹුන්න් රට ඉඳි , කිරි, 
මාංශ, හා ඉතාමත් සීයත බෝ  වර් ඹුන් නි. 
උත්තර හා දක් ිණ ධ්රැතව ආශ්රිරතව ජීවත් වන 
එස්කිමෝවරු හා එඹුට ආසන්න රටවල්  වල ජීවත් 
වන ජනඹුාට මාංශ අනුභවඹුන් තාර ජීවිතඹුක් 
 ැන සිතා බැලීමටවත් නාහැක. මාංශ අනුභවඹු හා 
එඹුට සඹබන්ධ ආහාරඹුට  න්නා සතුන් කැපීම 
තහනඹ කර තිේ  නඹ මම ප්රකද්ශඹුන්හි ජනඹුාට 
එම මතඹු නිඹුත වශඹුන්ම වලං ු නැති 
සංකල්පඹුක් වනු නාඅනුමානඹු. ඉස්ලාරඹු ඉ ැන්වීඹ 
මම ලෝක ඹුථාර්ථඹුට අනුකුල වන  ස් සකස් වී 
ඇත්ත් සැබැවින්ම එඹු විශ්ව දහමක් වන හඹුිනි. 
ඉස්ලාමඹුට එරහි ව න න  චෝදනා පමණක්ම 
නිවැරදිව අවබෝධ කර  ත් විට එඹුින්ම එම දහඹ 
අන්තර් ත  ැඹුරු විශ්ව  සත්ඹු ඹු ලෝකඹුාට හණු 
න ා කිඹුන්න්නක් බවට පත්වන ආකාරඹු මම 
කරුණු වලින් හළි නාවන්න්ද? 
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මාංශ ආහාර වර්ජනඹු ලෝක 
ඹුථාර්ථඹුක්ද 
එක්සත් ජාතීන් ් ම ණ්ඩලඹු් ආහාර හා 
කූ ිකර්මාන්ත සංවිධානඹු් ( Food and Agriculture 
Organization – FAO/UN) 2010 වර් ඹු් සංඛ්ඹුා  
ල්ඛන අනුව වාර් ික ලෝක ඒක පුද් ල මාංශ 
පරිභෝජනඹු (per capita consumption of meat)  කි. 
 ්රෑ්ෝ. 46.6 ක් වන අතර මත්ස්ඹු  පරිභෝජනඹු කි.  ්රෑප. 17 
ක් ලස දක්වා ඇත. බිලිඹුන 6.9 ක් වූ ලෝක 
ජන හනඹුන් මම පරිභෝජන දත්තඹුන් වැඩි 
කිරීමන් 2010 වර් ඹු සඳහා  වූ මාංශ හා මත්ස්ඹු  
පරිභෝජන ප්රමාණඹුන් ලබා  ත හැක. 
  
මාංශ පරිභෝජනඹු             = 6.9  X 46.6 = කි.  ්රෑර. 
බිලිඹුන 321.54 
මත්ස්ඹු  පරිභෝජනඹු         = 6.9  X 17.0 = කි.  ්රෑහ. 
බිලිඹුන 117.30 

  
මම දත්තඹුන් අපට හණු  න ා කිඹුන්න් කුමක්ද ? 
මවන් විශාල මාංශ හා මත්ස්ඹු  පරිභෝජනඹුක් 
වනුවට කූ ි නි ්පාදන ආද්ශ කරන්නට ඹුෑමන් 
සිදුවන අතුරු හා අනිසි විපාක පිළිබඳව බුද්ධිමත් 
ඹුමකුට සිතා  බලන්නටවත් හැකිඹුාවක් තිේද ? 
ඉතා පටු ජන්තන රාමුවක් තුළ කාටු වී දුර දක්නා 
දැනුමකින් තාරව ආේ ශීලීව කටඹුුතු කිරීම 
ලෝක ඹුථාර්ථඹුට සහමුලින්ම එකඟ නැති ක්රිඹුඹුාවක් 
බව ඕනෑම අඹුකුට පනී ඹුා  ඹුුතු සත්ඹුිඹුකි. 
සමස්තඹුක් වශඹුන් ලෝක ඹුථාර් ථඹු දස 
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බලනවිට මාංශ හා මත්ස්ඹුථ අනුභවඹුන් තාර 
තත්වඹුක් අප්ක් ා කිරීම පැහැදිලි මු ළාවක් බව 
අපට ඉහත දත්තඹුන් හණු න ා පවසඹුි. 
  
කුහුඹිඹුකුවත් අසාධාරණ ලස මරා දමන්නට 
ඉස්ලාමඹු තු ළ ඉඩක් නැත. එහත් සත්ව 
ඝාතනඹුන් තාර තත්වඹුක් අප්ක් ා  කිරීම 
ඹුථාර්ථවාදී, බුද්ධිමත් හා ප්රාරඹුෝ ික සංකල්පඹුක් 
බව අපට නුතන තත්වඹුන් දස විමසුඹ ඇසින් 
බලන විට පිළි ත හැකි වන්න්ද? සත්ව ඝාතනඹුන් 
තාරව කූ ි  ාවිතැන් කර පමණක් ජීවත් වන්නට 
අප තීරණඹු කර  ත්තා ඹුැඹුි මාහාතකට සිතමු. 
සත්ව ඝාතනඹුන් තාරව කූ ි  ාවිතැන වුවද 
කිරීමට අපට ඉඩකඩ තිේද ? තම  වත්ත් ඉතා 
සුෆ පරිමාණඹු්  ාවිතැනක් ප ළිබෝධ නාශක 
නාඹුාදා කිරීමට ඉඩකඩ සමහරවිට තිබිඹු හැක. 
මඹුත් අප ් අත්දැකීඹ අනුව සැමවිටම සත්ඹු ඹු 
වන තත්වඹුක් නාේ. නමුත් මහා පරිමාණ කූ ි 
 ාවිතැන සඳහා අනිවාර්ඹුඹුන්ම පළිබෝධ නාශක 
ඹුාදා  ැනීඹ අවශ්ඹුාතාව අපි දැක ඇත්තමු. 
 ාවිතැනට හානි කරන කූරන්  ාවිඹුා විසින් 
හඳුනා ැනීම පළමුව සිදු  ේ. උන්ට ජීවඹුක් ඇති 
බව  ාවිඹුා ඉතා හාඳින් දනී. උන් න් 
 ාවිතැනට සිදුවන හානිඹු අවබෝධ කර න්නා 
 ාවිඹුා උන්ව මරා දමන්නට ඡතනාවක් ඇති කර 
 නී. ඹ සඳහා විවිධ උපක්ර මඹුන්  ාවිඹුා උපඹුෝ ී 
කර  නී. මම උපක්ර මඹුන් ම ින් කූරන් මරා දමා 
ඔහු ්  ාවිතැන රැක  න්නට  ාවිඹුා ක්රි ඹුා  
කරඹුි. මඹුින් පැහැදිලි  වන්න් කුමක්ද ? සත්ව 
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ඝාතනඹුන් තාරව කූ ි  ාවිතැන වුවද සාර්ථක 
අන්දයන් කර   ැනීමට අපට හැකිඹුාවක් නාමැති 
බව නාේද ? මම ලෝක ඹුථාර් ථඹු ප්රතතික් ්ප 
කළහැක්ක් කවරකුටද? 
 

වැළැක්විඹු නාහැකි සත්ව ඝාතනඹුන ් 
අප රට විවිධ වසං ත රෝ ඹුන්ට මුහුණ පා ඇත. 
19 වන සිඹුවස් ආරඹභඹු් ඇති  වූ මැල්රිඹුා 
වසං තඹුන් ජන හනඹුන් කාටසක් යඹු   ිඹු 
අතර රටවැසිඹුන් මඹුින් ඉතා දු ්කර තත්වඹුකට 
පත්වූහ. දැනට අප මුහුණපායන් සිටින්න් තවත් 
වසං ත රෝ  රැල්ලකටඹු. ඩං ු හා ජකුන් ුන්ඹුා 
මුෆ රටටම ඉතා විශාල අභිඹුෝ ඹුක් බවට පත්ව 
ඇත. ඩං ු වසං තඹුන් යඹු  ඹුන සංඛ්ඹුා ව 
දිනපතා පුවත්පත් කිඹුවන  විට අප පත්වන්න් 
ඉතාමත් කඹපනීඹු තත්වඹුකටඹු. මම වසං ත 
රෝ  බෝකරන වි බීජ යනිසා ් ශරීරඹුට ඇතුළත් 
වන්න් මදුරුවන් මාර් ඹුනි. මම රෝ කාරක 
වි බීජ ශරීර ත කරන මදුරුවන් මරා දමන්නට 
රාජ්ඹුජ අනු ්රුහඹු ඇතිව විවිධ වැඩ සටහන් රේ 
ක්රිඹුඹුාත්මක වයන් පවතී. මම මදුරුවන් 
මරාදමන්නට අප ඉදිරිපත් නාවු ණා නඹ සිදුවන 
විනාශකාරී තත්වඹු ඹුමකුට සිතාබලන්නට බැරි 
තරඹ බරපතල හා භඹුානක එකක් බව අමුතුවන් 
කිව ඹුුතු වන්න් නැත. මඹුිනුදු සනාථ  වන ලෝක 
ඹුථාර්ථඹු කුමක්ද ? සත්ව ඝාතනඹුන් තාර 
ජීවිතඹුක් හෝ පැවැත්මක් යනිසාට යහිතලඹු මත 
නාමැති බව නාේද? ඉස්ලාමඹු් ඉ ැන්වීඹ විශ්ව 
ඹුථාර්ථඹු අනුව සකස්  වී ඇති බව මඹුින් 
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පැහැදිලිව සනාථ  වන සත්ඹුලඹුක් බව අපට 
පිළි න්නට සිදුවනවා නාේද? 

  
නිඹුුමෝනිඹුාව, ක් සඹු රෝ ඹු වැනි ආසා දනඹුන් 
ඇතිවූ විට අපට ප්ර ති ජීවක (Antibiotic) බහත් 
 ැනීමට අනිවාර්ඹුඹුන්ම සිදුවඹුි. මම ප්රිති ජීවක 
බහත් ම ින් සිදු වන්න් ශරීර  ත වී ඇති කෝටි 
 ණන් රෝ කාරක වි බීජ නසා දමා අපට දිවි රැක 
 ැනීමට උපකාරී වීමඹු.ි ප්රා ණ ඝාතනඹු සැම තැන්හිම 
තහනඹ හෝ වැරදිඹුි ඹුන අතාත්වික හා බුද්ධිඹුට 
එකඟ නැති නි මනඹු් අප පිහිටා සිටිඹු් නඹ 
කෝටි  ණන් ජීව නසා දමා අප ් එක් ජීවිතඹුක් 
රැක ැනීමට කටඹුුතු කිරීම වැරදිඹුි ඹුන තත්වඹුට 
අපට පත්වන්නට සිදුවනවා නාේද ? කරුණාකර 
ආේ ශීලී නාවී විචාර බුද්ධිඹු මහඹුවා මම 
කරුණු  ැන සිතා බලන්න. 
  
යනිසාට ඇත්ත් සර්ව භක් ක දත් පළකි. මාංශ 
අනුභවඹුට උපකාරී  වන දඩඹුඹ දත් මන්ම කූ ි 
ආහාර අනුභවඹුට සුදුසු පැතලි දත්ද යනිසාට තිේ. 
ජීරණ පද්ධතිඹුද යනිසා ් සකස ්වී ඇත්ත් මාංශ 
මන්ම කූ ි ආහාර ජීරණඹු කළ හැකි වන අඹුුරිනි. 
මඹුිනුත් පනී ඹුන්න්  ස්වභාවඹුන්ම යනිසා සර්ව 
භක් ක සතක් බව නාේද ? සිංහ කාටි වැනි 
මාංශ භක් ක සතුන්ට තූණ වර්  ආහාරඹුට 
 ැනීමට හෝ එඹු ජීරණඹු කරන්නට හැකිඹුාවක් 
නාමැත. එෆවන්  වඹුින් බැටෆවන් වැනි තූණ 
භක් ක සතුන්ට මාංශ අනුභව කාට එඹු ජීරණඹු 
කළ හැකි තත්වඹුක් නාමැත. ආහාර අනුභවඹු 
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පළිිබඳව යනිසාට ඇති සුවිශ් ී හැකිඹුාව මඹුින් 
අපට අවබෝධ කර  න්නට හැකි වන්න්ඹු.     
  
යනිසා ් ඹුහපත පිණිස විවිධ පර්ඹු් ණ වල 
ඹුදයන් මවද්ඹුප විද්ඹුා්්ව උදාර ඉදිරි  මනක ඹුයන් 
සිටිඹුි. මම මවද්ඹුල පර්ඹු් ණ සඳහා සතුන් 
රාශිඹුක ් ජීවිත කැප කිරීමට සිදු වී තිේ. ප්රාබණ 
ඝාතනඹු සඹපුර්ණඹුන්ම වැරදි ‟ඹුි ඹුන මතඹු් අප 
එල්බ  න සිටිඹු් නඹ මවද්ඹුි විද්ඹුා ව අදත් ප්රාඹු ් 
ඵතිහාසික තත්වඹුන් ම ඉදිරිඹුට  මන්  කළ 
නාහැකි තත්වඹු් අනිවාර්ඹුඹුන්ම රැඳී සිටිනු ඇත. 
 
සත්ව ඝාතනඹු පි ළබිඳව අප සාකඡ ඡා කිරීඹදී 
බාහෝ විට එඹුට විරුද්ධව අදහස් දක්වන්නන් 
කතා කරනුඹු්  වඹුින් කැපීමට එරහිවඹු. මඹුට 
හ්තුව බාහෝ විට ශ්රීප ලාංකික සංස්කූතිඹු සම  
 වඹුා පිළිබඳව ඇති සඹබන්ධතාව විඹු හැක. කුඹුරු 
 ාවිතැන, ප්රධවාහන කටඹුුතු, සහ විශ් ඹුන්ම කිරි 
ලබා ැනීඹ ප්ර ධාන ම ක් ලස පාරඹපරිකව 
උපකාරී වූ මම සතා  ැන බැඳීමක් ඇති වීම එක 
අතකින් සත්ඹු්ඹුකි. බරඹුද ජාතික සංස්කූතිඹු් 
කාටසකි. එඹුට සඹ ලබා න්නා එක් ම ක් ලසද 
 වඹුා දැක්විඹු හැක. ඹවා හැරන්නට වනත් 
ආ යක හෝ සංස්කූතික හ්තුවක් නිසා මම මතඹු 
 ාඩ නැ ී ඇති බව කීමට කිසිම සාක් ිඹුක් හෝ 
සාධකඹුක් නාමැත. ඒ අතරම මත්ස්ඹුක හා අනකුත් 
මාංශ පිළිබඳව ඇති නිහැඬිඹුාවද සැබැවින්ම 
මවිතකරඹු.  වඹුින් එක්තරා වඹුසක් පසු  කළවිට 
 ාවිතැන, ප්රිවාහනඹු හෝ කිරි ලබා ැනීම වැනි 
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කටඹුුතු වලට  ත නාහැකි තත්වඹුක් උදා වඹුි. 
මවන් තත්වඹුක් තු ළ බාහෝ විට සිදුවන්න් 
ආර්දක වශඹුන් තමන්ට බරක් බවට පත් වන මම 
 වඹුින්ට ආහාර ලබා  දීම හා අනකුත් ව කීඹ 
වලින් තමන්ව ඉතා සිඹුුඹ ලස ඉවත්  කර  නියන් 
“පින්  ානා ” ඹුන නාමඹු මම  වඹුින්ට ලබා  දී 
ප්රනද්ශඹු් සැමටම කරදරඹුක් වන අඹුුරින් ලිහා 
ඇරීමඹු. ඉන්දිඹුාේ එක් ප්රානන්තඹුක  වඹුින් කැපීම 
සඹපුර්ණඹුන් තහනඹ කාට වඹුෝවූ ද  වඹුින් 
රැක බලා  ැනීඹ ව කීම ප්රා්ාන්ත රජඹු විසින් භාර 
 න්නා ලදී. ඉතාම කටි කාලඹුක් තු ළදී තමන් ් 
තීරණඹු් වැරදිභාවඹු හා ප්රා ඹුෝ ික නාමැතිකම 
තරුඹ කර ත් ප්රා්ීන්ත රජඹු් ව කිව ඹුුත්තන් තම 
ේඹුාමපූතිඹු ඇත හැර දමන්නට තීරණඹු කළහ. 
තමන් ් අවශ්ඹුඹුතාවට වඩා බෝවීම සිදුවන 
අවස්ථාේදී අතිරික්ත  වඹුින් සැබැවින්ම 
අඹුිතිකරුට ආර්දක වශඹුන් විශාල බරක් බවට 
පත් වන බව අප සැම දන්නා කරුණකි. පිරිය සතුන් 
පිළිබඳවද ඇත්ත් මවැනිම  ැටෆවකි.  
 
පංච ශීලඹු් පළමුවන සිල් පදඹු පිළිබඳවඹු මතරඹ 
 ැටෆ මතුවී තිබන්න්. එඹුිනුත් එෆවන්, ඌරන්, 
කුකුලන් හා මත්ස්ඹු් වර්  පිළිබඳව සැවාම 
නිහණුඹු. පංච ශීලඹු් සුරාව පිළිබඳවද අප ් 
උත්තමඹුින් නිහණුඹු. සුරාව සුදුව  අතහැර  වඹුා 
පිළිබඳව පමණක් මතරඹ හණුක් මතුවීමට හ්තු 
 රාශිඹුක් ඇති බව අපට ප්රණුතික් ්්්ප කළ 
නාහැකි කාරණඹුකි. “ ව ඝාතන විරෝධතා 
ේඹුාකපාර”, “ ව පරහැරවල් ”, “මරණඹුට කැපවූ 
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 වඹුින් මුදා  හැරීම” වැනි ේඹුා්්පාරඹුන්ට සඹබන්ධ 
සිල්වත් පිරිසට පහත සඳහන් කරුණු කරහි 
අවධානඹු ඹුාමු  කරන ලස  ඉතා කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටින්නට කැමැත්තමු. 
 

VI. කුඹුරු  ාවිතැන් කිරීඹදී තද අේේ න ුලට 
බැඳ කවිටන් අමානු ිකව තලයන් කරන්නාවූ 
සත්ව හිංසාව පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා නිහණුව 
ඉන්න් ඇඹුි? 

VII. කරත්තඹුට  ැට  සා දින  ණන් විශාල බරක් 
අදියන් හා ඒ අතරතුර කවිටන් ලැබන 
ේදනාකාරී පහරවල් විඳියන් කටඹුුතු කරන 
කරත්ත  ානා ් හිංසාකාරී ජීවිතඹු  ැන කතා 
කරන්නන් කවුරුන්ද? කරත්ත  ානාට ලාඩඹ 
 ැසීඹ හිංසාකාරී ක්රි ඹුාව ඔබ දැක ඇතැඹුි 
සිතන්නමු.  

VI I I . කිරි ලැබන්න් වැස්සිට පැටවුන් ලැබුනාට 
පසුවඹු. නමුත් මම කිරි අලුත බිහිවූ වසු 
පැටිඹුා ් ආහාරඹු බව අපි ඉතා හාඳින් 
දන්නමු. නමුත් අප වැස්සිට “කිරි අඹමා ” ඹුන 
 ෞරවනීඹු නාමඹුක් ප්රඅදානඹු කාට වසු 
පැටිඹුාට අඹුත් කිරි ටික “මම නුදුන් දඹු 
 ැනීමන් වැලකන්නය” ඹුන දවන ශික් ාව 
වංචනික ලස බිඳ දමා කටඹුුතු කිරීම පිළිබඳව 
ඇති නිහැඬිඹුාව ලැජ්ජා සහ තඹු.  

IX.  වඹුින් හඳුනා  ැනීම සඳහා ඇති පාරඹපරිකව 
පැවත එන හංවඩු  ැසීඹ ක්රි ඹුාව ඔබ දැක 
ඇතිදැඹුි දැන න්නට කැමැත්තමු. සතක් 
මරණඹුට පත්කරණවාට වඩා අති භඹුානක 
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ේදනාවක් ඇති කරවයන් කරන්නාවූ මම කූර 
ක්රි්ාඹුාව  ැන ඇති නිහැඬිඹුාව කන් බිහිරි කරවන 
තරමට භඹුානකඹු.  

X.  ත හැකි සිඹුලු ප්ර ඹුෝජන ලබා න වඹුස් ත 
භාවඹුට පත්වන විට “කිරි අඹමා ” හදිසිඹු්ම 
“පින්  ානා” බවට පත්කාට ආහාර ලබාදීම හා 
අනකුත් ව කීඹ වලින් තමන්ව නිදහස් කර න 
වංචනික අන්දයන් මම  වඹුා ලිහා ඇරීම 
පිළිබඳව ඔබ සිතා බැලුේ නැද්ද? 

 
 

හිංසනඹුන් තාරව සතුන් කැපීම  
ඉදිරිපත් කරන ලද සිඹු ලු කරුණු ඉතා සාවධානව 
හා උද්ේ ඹුට පත් නාවී හූද සාක් ිඹුට එකඟව 
සිතා බැලීඹදී මාංශ අනුභවඹු ලෝක ඹුථාර් ථඹුක් 
බවට පත්  වී ඇති බව තර්කඹුන් තාරව අපට 
පිළි ැනීමට සිදුවනවා නාේද ? මාංශ අනුභව 
නාකර සිටින්නට ඕනෑම අඹුකුට අඹුිතිඹුක් ඇත. 
නමුත් කිසිම තර්කඹුකට එකඟ නැති , පදනඹ 
විරහිත  අඹුුරින් මඹු සටන් පාඨඹුක් කර   න 
කරන්නාවූ හිස් ක්රිරඹුාවන් කිසිම ඹුහ පුරවැසිඹුකු 
අනුමත කරන ක්රිරඹුාවක් නාවන බව අමුතුවන් කිව 
ඹුුතු නාේ. ලාව අද පවතින සිඹුලු ප්රනධාන දහඹ 
මාංශ අනුභවඹු අනුමත කරීමට ප්රපධාන හ්තුව මඹු 
ලෝක ඹුථාර්ථඹුක් බව පිළි න ඇති නිසා බව විඹු 
හැක. මම සත්ඹුි තත්වඹුට ඉස්ලාමඹු ඉදිරිපත් කරන 
නුතන විද්ඹුා වට එකඟතාවක් ඇති මන්ම 
හිංසනඹුන් තාර  වූ ක්රිකඹුා පිළිවත පහතින් 
ඉදිරිපත් කර ඇත්තමු. ඹ සඳහා ජර්මනිඹු් 
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පළවන සත්ව පාලකඹුින් හා විද්ඹුා ඥඹුින් අතර 
ජනප්රිතඹු “German Veterinary Weekly” ඹුන සඟරාේ 
85 වන වෆඹ 62-66 ඹුන පිටුවල සඳහන් දීර් ඝ 
විස්තරඹුන් උපුටා  ත් කරුණු පහතින් ඉදිරිපත් 
කර ඇත්තමු. 
  
ජර්මානු සත්ව සුබ සාධන පනත ( Animal Welfare 

Act of 24th July 1972) අනුව සතුන් පිළිබඳව ක්රි ඹුා 
කිරීඹදී උද්ේ ඹුට වඩා විද්ඹුා ත්මක සාධක මත 
පදනඹ වී කටඹුුතු ක ළ ඹුුතු බව සඳහන්  වී ඇත. 
මම පනත අනුව හිංසනඹුන් තාරව සතුන් 
කැපීඹ විද්ඹුාහත්මක ක්රුමේදඹුක අවශ්ඹුඳතාව 
මතුකාට තිබිණ. ඹ අනුව 
මහාචාර්ඹු W.  ුල්ේස,් H.  ුල්ේස්, A.S. හාසිඹ, 
හා R.  ්රා ස් ඹුන විද්ඹුාහඥඹුින් විසින් ජර්මනිඹු් 
හැනාවර් විශ්ව විද්ඹුා ලඹු්දී විද්ඹුානත්මක 
පර්ඹු් ණඹුක් පවත්  වන ලදී. බටහිර දැනට 
භාවිතඹු් ඇති සිඹුලු ක්ර මේදඹුන් පිළිබඳව ඔවුන් 
විසින් පර්ඹු් ණ පවත්වා එම ින් මරණඹුට 
පත්වීමට පර සතාට විඳින්නට සිදුවන ේදනාවන් 
පිළිබඳව විද්ඹුා්ානුකුල තක්ස්රුවක් කර  න්නා ලදී. 
මම ක්ර මඹු තුළින් සනාථ  වූ ප්රඳධාන සාධක නඹ, 
සතුන් වි ශාල ලස කලබලඹුට පත්වීම , විද්ඹුු්ාත් 
මස්ති ්ක ර්ඛඹු ( Electro Encephalogram – 
EEG) අනුව සතුන් දැඩි ේදනාවකට පත්  වීම හා 
හූද ස්පන්දනඹු සැනින් නතර  වී ඹුෑම හ්තුවන් 
ශරීරඹුන් රුධිරඹු ඉවත් වීම අවමවීම ඹුන කරුණුඹු. 
මම කරුණු වලින් පනී  ඹුන්න් සතාට දැඩි 
ේදනාවක් මන්ම සතා ් ශරීරඹුන් රුධිරඹු 



 

60 

පිටවීම අවම වීම හ්තුවන් එම මාංශඹු සෞඛ්ඹුඹුඹුට 
එතරඹ හිතකර එකක් නාවන බවඹු. 
  
මම පර්ඹු් ණඹුට විද්ඹුු ත් මස්ති ්ක ර්ඛඹු 
(Electro Encephalogram – EEG), විද්ඹුුඛත් කන්තු 
ර්ඛඹු ( Electro Cardiogram-ECG), රුධිර පීඩන 
මාපකඹු ආදිඹු ඇතුෆ ව තවත් සංකීර්ණ උපකරණ 
උපඹුෝ ී කර  න්නා ලදී. විශ් ඹුන්ම EEG ම ින් 
ේදනාවක් ඇති වන විට මාළඹු් ක්රි්ිඹුාකාරිත්වඹු් 
වනස මැනීමට හැකිඹුාවක් තිබිණ. මම 
පර්ඹු් ණඹු ඉතා සංකීර්ණ තාක් ණික 
විස්තරඹුන් න් ඹුුක්ත වුවක් වන අතර එම ින් 
සාඹුා ත් කරුණු පහතින් ඉදිරිපත් කාට 
ඇත්තමු. ඉස්ලාරඹු පිළිවත අනුව සතුන් කැපීඹදී 
හළි වු කරුණු අනුව:- 
  
1. ඉතා මුවහත් වූ පිහිඹුකින් කැපීඹදී කැපීමට 
පර හා පසු  EEG මානඹු් එක සමාන කිඹුවුඹ 
දක්නට ලැබිණ. කැපීඹ කාලඹු්දී දක්නට තිබු සුෆ 
ප්රනතික්රිකඹුාව පහත සඳහන් අඹුුරින් විඹු. එෆවන් 
බැටෆවන් වැනි සතුන් සඳහා තත්පර 4 සිට 6 
දක්වාද  වඹුින් වැනි ලාකු සතුන් සඳහා තත්පර 10 
ට වැඩි නාවන අඹුුරින් එම ප්රතතික්රිසඹුා කාලඹු විඹු. 

 
2.     ශුන්ඹුම ර්ඛනඹුක් EEG මානඹු් එෆවන් හා 
බැටෆවන් සඳහා තත්පර 13 කට පසුවද ,  වඹුින් 
වැනි ලාකු සතුන් සඳහා තත්පර 23 කට පසුවද 
දක්නට ලැබිණ. 
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3.     තාප ේදනා උත්ත්ජකඹු් ( Thermal Pain 
Stimuli) කිසිදු වනසක් දක්නට නාතිබිණ. 
 
4.      වඹුින් වැනි ලාකු සතුන් කැපීමන් තත්පර 40 
කට පසු හූද  ස්පන්දන ේ ඹු යනිත්තුවකට 240 
දක්වාත් එෆවන් බැටෆවන් වැනි සතුන් ් 
හූදස්පන්දන ේ ඹු යනිත්තුවකට 280 දක්වාත් 
වැඩි විඹු. මස් හූද  ස්පන්දනඹු වැඩි වන්න් 
සතාට ජීවඹු ඇති නිසා හෝ ේදනාව දැනන නිසා 
හෝ නාවන බව සාඹුා  න්නා ලදී. මඹුට හ්තුව 
පහතින් දක්වා ඇත්තමු. 
  
ඉහත නිරීක් ණඹුන් පදනඹ කර න පහත සඳහන් 
නි මනඹුන්ට එළඹීමට ජර්මන් විද්ඹුානඥඹුින්ට හැකි වූ 
බව සඳහන් කාට තිබිණ. 
  
1.     ඉහත සාධකඹුන් අනුව නිඹුයත ආකාරඹුට 
කැපීම සිදු  කළහාත් පිහිඹු තබා කපන තත්පර 
කිහිපඹුක ප්ර තික්රිපඹුාව හැර අන් කිසිම ේදනාවක් 
දැරීමට සිදු නාවන බව විද්ඹුා්ිත්මකව ඔප්ප ුවිඹු. 
මස් කිරීඹදී මාළඹුට රුධිරඹු සපඹුන ප්ර්ධාන 
නාලඹුන් විසන්ධි  වන හඹුින් මාළඹු අක්රීනඹු 
තත්වඹුට පත්  වඹුි . ශරීරඹුන් මාළඹුට පණිවිඩ 
 න ඹුන නාල සිඹුල්ල විසන්ධි වීම හ්තුවන් 
සතාට ේදනාව දැනීඹ හැකිඹුාව නැති වී ඹුන්න්ඹු. 
ශ්වාසනාලඹුද විසන්ධි වන හඹුින් මාළඹුට අවශ්ඹුඹු 
ඔක්සිජන් නාලැබී ඹුාමන් සතා නිර්වින්දන 
තත්වඹුකට පත්වන්න්ඹු. 
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2.     කැපීමන් පසු හූදස්පන්දනඹු ඉහළ ඹුෑමට 
හ්තුව මාළඹු් ක්රිකඹුාකාරිත්වඹුකින් තාරව 
සිදුවන්නාවූ මාංශ පශීන් ් ප්රාතීක 
(Reflex) ක්රි්්ඹුාකාරිත්වඹුක් බව සාඹුා  න්නා ලදී. 
ඹ හ්තුවන් ශරීරඹු තු ළ ඇති රුධිරඹුන් අති 
විශාල ප්රනමාණඹුක් බැහැර කිරීමට හැකිඹුාව ඇති වී 
තිේ. 
 
3.     අධික රුධිරඹු අඩං ු මාංශඹු යනිසා ් 
සෞඛ්ඹු ඹුට හිතකර නාවන හඹුින් රුධිරඹු බැහැර 
කිරීඹ ක්රි ඹුාවලිඹුන් ඒ අඹුහපතද ඉවත්  කර 
 න්නට හැකිඹුාව ඇති වී තිේ. 
  
ඉහත විද්ඹුාඹුත්මක පර්ඹු් ණඹුන් සාඹුා   ත් 
කරුණු වලින් ඉතා මැනවින් ඔප්ප ුවන්න් ඉස්ලාරඹු 
අනුමත ක්රනමඹු හිංසනඹුන් තාර වූ හාඳම ක්රඅමඹු 
බවඹු. ඹ අනුව අප විසින් නැවත වරක් අවධාරණඹු 
කළ ඹුුතු වැද ත් කරුණු කිහිපඹුක් ඇත.  
  
1.     ඉස්ලාමඹු මාංශ අනුභවඹු අනුමත කර ඇතත් 
එඹු අනිවාර්ඹු කාර්ඹුඹුක් නාේ. මාංශ අනුභවඹුන් 
තාරව ඹුහ මුස්ලිමඹුකු වීමට කිසිම බාධාවක් 
නාමැත. 
 
2.     සත්ව ඝාතනඹුන් තාරව යහිතලඹු මත යනිස් 
පරපුරක පැවැත්ම කිසිස්ත්ම සිදුවිඹු නාහැක්කක් 
ඹුන්න ලෝක ඹුථාර් ථඹුක් බවට පත්ව තිේ. 
හූදසාක් ිඹුට එකඟව බුද්ධිඹු හා   විචාරඹු 
මහඹුවා කරුණු විමසන්නකුට මම සත්ඹු්ඹු 
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අවබෝධ කර  ැනීමට කිසිස්ත්ම අපහසුතාවක් 
නාමැත. නමුත් අන්ධ භක්තිඹුන් කටඹුුතු කරන 
අඹුකුට නඹ මඹු දු ්කර විඹු හැක. 
 
3.     සතුන් කැපීම අවශ්ඹු වූ විටක එඹු හිංසනඹුන් 
තාරව කිරීමට ඇති හාඳම ක්රපමඹු ඉස්ලාමඹු 
අනුමත කාට ඇති පිළිවත බව විද්ඹුාසත්මකව ඔප්පු 
කර තිේ. 
  
සතුන් කැපීඹදී අනු මනඹු කළ ඹුුතු තවත් වැද ත් 
චර්ඹුාවන් පිළිබඳවද ඉස්ලාමඹු උපදස් ලබා දී 
තිේ. 
  
1.     සත්වඹුාට හාඳින් ආහාර හා ජලඹු ලබා දීම. 
2.     කලබලකාරිත්වඹුකින් තාරව සයන් සතාව 
කපන තැනට  න ඹුෑම. 
3.     පිහිඹු ඉතාමත්ම හාඳින් මුවහත් කර තිබීම. 
4.     කපන්නා හාඳ සිහිඹු ඇති වැඩිහිටි 
මුස්ලිමඹුකු වීම. 
5.     කැපීම දවිඳුන් ් නාමඹු පවසයන් කළ ඹුුතුඹු. 
සිඹුලු ජීවීන් දවිඳුන්ට අඹුත් බවත් දවිඳුන් ලබාදුන් 
ජීවිඹුක්ව අනුමත ක්රීමඹුට ආහාරඹු පිණිස  ැනීමට 
කරන්නා වූ ක්රි්ීඹුාවක් බව මඹුින් සහතික කාට 
ඇත. 
6.     කැපීම ඉතාමත්ම මුවහත් පිහිඹුකින් ඉදිරිඹුට හා 
පසුපසට  න ඒමන් ඉතා ක් ණිකව එක් 
කැපීමකින් අවසන් කිරීම. 
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7.     කැපීමන් ශ්වාසනාලඹු , ආහාර මාර් ඹු , හා 
ප්රීධාන ල් නහර කැපී ඹුා ඹුුතුඹු. සු ුඹනාව (Spinal 
cord) නාකැපිඹු ඹුුතුඹු. 
8.     එක් සතකු ඉදිරිඹු් තවත් සතකු නාකැපිඹු 
ඹුුතුඹු. 
9.     සතා ඉදිරිඹු් පිහිඹු මුවහත් නාකළ ඹුුතුඹු. 
10.   සතා මනා සෞඛ්ඹුිඹුන් ඹුුක්ත විඹු ඹුුතු අතර 
කිසිම අසීරුතාවකින් නාසිටිඹු ඹුුතුඹු. 
11.    කැපීමන් පසු ඉතා හාඳින් රුධිරඹු  ලා 
ඹුෑමට සැලසිඹු ඹුුතුඹු. 
12. තම පැටවුන්ට කිරි ලබා දන සතුන් 
නාකැපිඹු ඹුුතුඹු. 
  
ඉස්ලාමඹු කාතක් දුරට සත්ව කැපීම  ැන 
සාධාරණ ලස අවධානඹු ඹුාමු කර ඇද්ද ඹුන්න 
ඉහත විස්තරඹුන් න් මනාව සනාථ වඹුි. 
  
උලුහිඹු්ඹුා 
 ඉස්ලාරඹු දින දර්ශනඹු් දාළාස් වන මාසඹු දුල් 
හිජ්ජා මාසඹුඹුි. හජ් නැමදුම ඉටු  කරන්න් මම 
මාසඹු් ආරඹභක දින කිහිපඹු තුළඹු. යනිස් 
ඉතිහාසඹු් දවිඳුන් ් අණට කීකරු වීඹ හා 
පරිත්ඹුා්් ඹු් උදාරතම උදාහරණඹු සනිටුහන් වන්න් 
මම කාලවකවානුේදීඹු. ඉේරා්ුහිඹ නබි තුමා (එතුමා 
කරහි දවිඳුන් ් ආශිර්වාදඹු හා සාමඹු 
අත්ේවා) පන්වා දුන් මම අති ශ්ර්ර ් ඨ 
පූර්වාදර්ශඹු සිහිපත් කරයන් දවිඳුන් ් අණට 
කීකරුවීඹ වැද ත්කම සිත්හි දරා න දානමඹු 
ක්රි්ුඹුාවක මුස්ලිඹවරු මම මාසඹු්දී නිරත වති. 
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සතකු කපා අසරණ හා දු ී ජනඹුාට මන්ම 
අසල්වැසි හා හිතවතුන්ට දානඹුක් ලස පිරිනැරම 
“උලුහිඹු්ඹුා” නයන් හැඳින් ේ. මඹු අල්තාරඹුක් හෝ 
පිළිරුවක් ඉදිරිඹු් කරන්නාවූ බිලි පුජාවක් හෝ බිලි 
දීමක් නා ේ. ඉතාමත් පිරිසිදු ඡතනාවන් 
දවිඳුන් ් නාමඹුන් පර පැවසුවාක් මන් 
දු ීන්ට, අසරණඹුින්ට, ඹුාචකඹුින්ට, අසල්වැසිඹුන්ට 
හා නෑ හිතවතුන්ට ආහාරඹු පිණිස කරන්නා  වූ 
දානමඹු ක්රිතඹුාවකි. 

  
ඉස්ලාමඹු් සිඹුලු ක්රි ඹුාවන් යනිසා ් ඹුහපත පදනඹ 
කර  න ඹුහ ඡතනාවන් දවිඳුන් ් තූප්තිඹු 
උදසා කරන්නා  වූ ක්රි්්ඹුාවන් වන අතර එහි 
අන්තර් තඹු් විද්ඹුාහත්මක හා ඹුථාර්ථවාදී පදනමක් 
නිරන්තරඹුන් දක්නට ඇත. ඉහත කරුණු වලින් 
පැහැදිලි වන තවත් සත්ඹුමඹුක් නඹ ඉස්ලාඹ ඹුනු  
තවත් දහමක් නාව එඹු සැබැවින්ම සිඹු ලු මනු ්ඹු  
අවශ්ඹුදතාවන්ට නිසි ම  පන්වන පරිපුර්ණ ජීවන 
සැලැස්මක් බවඹු. 
  
ඉහතින් ඉදිරිපත්  කළ සිඹු ලු කරුණු සමස්තඹුක් 
වශඹුන් සමාලෝචනඹු කර බැලීඹදී ඉස්ලාරඹු 
ඉ ැන්වීඹ පිළිබඳව මතු වී තිබු වැරදි අවබෝධඹුන් 
ඉවත් කාට එකිනකා අවබෝධ කර න ජීවත් විඹු 
හැකි සාමකාර හා සුහදත්වඹුන් ඹුුත් සමාජඹුක් 
බිහි කිරීමට අප සැමට හැකිේ ඹුැඹුි ඉතා 
අවධාරණඹුන් ඹුුක්තව විශ්වාස කරන්නමු. බහු 
සංස්කූතික හා බහු ආ යක සමාජඹුක 
එකිනකා ් විශ්වාසඹුන් හා මතඹුන්ට  රු කරයන් 



 

66 

තමාට ඹුහ ඹුැඹුි අවබෝධ  වන විශ්වාසඹුහි හා 
මතඹුහි පිහිටා ක්රිනඹුා කිරීමට ඇති නිදහස හා 
අඹුිතිඹු අත්ඹුටවශ්ඹුි කරුණකි. අනවබෝධඹු හ්තුවන් 
අප අන් අඹු ් වි ශ්වාසඹුන් හා ක්රි්ිඹුාකාරකඹ 
කරහි බලපෑඹ කරන්නට හෝ විේචනඹු කරන්නට 
හෝ ඹුෑමන් සිදු  වන්න් කාලාන්තාරඹුක් තිස්ස් 
පැවත ආ සුහදත්වඹු පෆදු වී එකිනකා න් ඈත් 
වූ සමාජඹුක් ඇති  වීමඹු. මඹු රේ ආර්දක හා 
සමාජඹුීඹු සංවර්ධනඹුට හිතකර පරිසරඹුක් ලස 
කිසිස්ත්ම සැලකිඹු නාහැක. අනවබෝධඹු හා ඉන් 
මතු වන අනර්ථකාරී මවරඹු ඉවත්  කාට සැමට 
සතුටින් එකට ජීවත් විඹු හැකි, සුහදත්වඹු හා 
යනිසත්කම පදනඹ කර   ත් සමාජඹුක්  ාඩ 
නැ ීමට අධි ්ඨානශීලීව එකට අත්වැල් බැඳ 
 නිමු.       
 
එනිසා අපි සත්ඹු ඹු අවබෝධ කර  නිමු. දැනුවත් 
වමු, මවරඹු, ක්රෝ ධඹු තුරන් කරමු. සාමකාර, හා 
සම ිඹුන් බැඳුනු මේබිමක්  ාඩන මු.  ඉදිරි 
පරපුරට සාමකාර හා සෞභා ්ඹුුඹුන් ඹුුත් රටක් 
 ාඩන න්නට අවශ්ඹුහ අඩිතාලම දමන්නට අදම 
අධි ්ඨාන කර  නිමු. 


