‘හලාල්’ සහතික ලත් ආහාර යනු ම ොනවාද?

‘හලාල්’ යන යයදුම අද දවය ේ ‘හලාල් ආහාර’, ‘හලාල් අමුද්රව්ය’ හ ‘හලාල් හතික ලත් ආපන ශාලා’ යනාදී
විවිධ තැන්වල නිතර භාවිතා වන යයදුමක් බවට පත්වී ඇත. එයහත් ‘හලාල්’ පිළිබඳව නිවැරදි අවයබෝධයක්
යනොමැති වීම නි ා ශ්රී ලංකාව තුළ එය විවිධාකාරයේ මතයේදවලට තුඩුදී තියේ.
හලාල් යනු අරාබි වචනයකි. එහි අරුත වන්යන් ‘ඉ ලාම් ආගමට අනුව අව ර ඇති යද්වල්’ යන්නයි. ආහාර
ම්බන්ධයයන් ගත්විට යමය ඒ ඳහා යයොදන අමුද්රව්යවල සිට ආහාර ැකසීම, ඇසුරුම් කිරීම හ යබදාහැරීම
දක්වාම අදාළ යව්.
ව ර ගණනාවක පටන් යලොව පුරා හලාල් හතික ලත් නිෂපාදන ඳහා ඇති පිළිගැනීම හ හලාල් ආහාර ඳහා
ඇති ඉල්ලූම දැවැන්ත යල ඉහළ යමින් පවතී. යමම හතිකය මගින් හලාල් ප්රමිතීන් අයේක්ෂා කරන
පාරියභෝගිකයන් තුළ විශවා ය ඇතිවීම හ හලාල් හතිකකරණය ලබාගැනීම මගින් මු ලිම් පාරියභෝගිකයන්
තම නිෂපාදන මිලදීගැනීමට යපළයෙන බව මාගම් විසින් වටහාගනු ලැබීම වැනි ාධක මීට බලපා තියේ.
කිසියම් නිෂපාදනයකට අදාළ නිෂපාදන ක්රියාවලිය පුරා කිසිදු අව ථාවක ‘හරාම්’ ද්රව්ය භාවිතා යනොයකයරන
බවට හලාල් හතිකය මගින් තහවුරු කරනු ලබයි. හරාම් යනු ඉ ලාම් ධර්මයට අනුව තහනම් වන ද්රව්යයි. ඌරු
ම හා ඒ ආශ්රිත නිෂපාදන, මත්පැන් හා මත්ද්රව්ය, පරියභෝජනයට නුසුදුසු යහෝ වැරදි යල ඝාතනය කරන
ලද තුන්, රුධිරය හා ඒ ආශ්රිත නිෂපාදන, මිනි ශරීර යකොට , උරගයින්, කෘමි තුන්, විෂ හිත ද්රව්ය,
මාංශ භක්ෂක තුන් හා මාංශ භක්ෂක පක්ෂීන් ආදිය මීට ඇතුළත් යව්.
ම
ඳහා ඝාතනය කරන ලද ඌරන්යගන් යජලටින් වැනි නිෂපාදන යමන්ම බන්, රූපලාවණ්ය ද්රව්ය,
ග්ලි රින්, හ ඇතැම් ඖෂධ වර්ගද නිපදවනු ලැයේ. ත්ව සිරුරුවල යකොට වලින් ය ොය ේජ්වල පිටත ආවරණය,
යජලි හ යයෝගට් ඳහා යයොදන යජලටින් ආදිය නිපදවනු ලබයි. යක්ක්, අයි ක්රීම් හ යචොක්ලට් ආදිය
නිෂපාදනයට මත්පැන් යයොදාගනී. මිනි හි යක
හ කුරුළු පිහාටුවලින් ලබාගන්නා L-Cysteine යේකරි
නිෂපාදන හ ර කාරක ඳහා යයොදාගනු ලබයි. වාභාවික ආහාර වර්ණක ෑදීම ඳහා යකොචිනිල් (Carminic
Acid -E120) වැනි කෘමි තුන් භාවිතා යව්.
විවිධාකාරයේ නිෂපාදනවලට හලාල් යනොවන ද්රව්ය පිවිය න ආකාරය ඉහත උදාහරණය මගින් පැහැදිලි වනු
ඇත. ාමාන්ය ඇසුරුම් මත යමවැනි යතොරතුරු ඳහන් යනොවන අතර හලාල් නිෂපාදන පමණක් මිලදීගන්නා
පාරියභෝගිකයන්ට එය ගැටලූවකි.
හලාල් හතිකකරණය ලබාගැනීම ඳහා නිෂපාදන ක්රියාවලියේ කිසිදු අව ථාවකදී, භාවිතා කරන කිසිදු
තාක්ෂණයකදී යහෝ ැකසුම් විධික්රමයක් තුළදී හරාම් ද්රව්ය භාවිතා යනොකළ යුතු ය. ැකසුම් විධික්රම
යන්නට එන් යිම (Enzyme) භාවිතය (චී නිෂපාදනයේදී), පැහැදිලිකාරකයක් යල යජලටින් භාවිතය (ඇතැම්
පලතුරු බීම වර්ග ැකසීයම්දී) හ පිරිසිදු කිරීයම් ක්රියාවලිය ඳහා ක්රීය කාබන් භාවිතය (ආහාරයට ගත
හැකි යතල් වර්ග නිෂපාදනයේදී) ආදිය ඇතුළත් යව්.
මීට අමතරව ආහාර ැකසීයම්දී එක්කරන අතියර්ක ද්රව්ය මගින්ද හරාම් නිෂපාදන එක්වීමක් සිදු යනොවන බවට
නිෂපාදකයන් වගබලාගත යුතු ය. මුදාහැරීම් ද්රව්ය, ලිහිසි ද්රව්ය, යපරීම් ද්රව්ය, කැටිගැසීම වැළැක්වීමට යයොදන
ද්රව්ය, වර්ණ ඉවත් කිරීමට යයොදන ද්රව්ය ආදිය මීට ඇතුළත් ය. යම්වා ාමාන්යයයන් අන්තර්ගත ද්රව්ය
ලයි තුයව් ඳහන් කරනු යනොලබන බැවින් යම්වා නිෂපාදන ක්රියාවලියේදී යයොදාගැයනන බව පාරියභෝගිකයයෝ
යනොදනිති. එමගින් නිෂපාදන අව න් වශයයන් හලාල් යනොවන නිෂපාදන බවට පත්යව්.
හලාල් හතිකකරණයේ තවත් වැදගත් අංග යදකක් වන්යන් පවිත්රතාව ආරක්ෂා කිරීම හ විවිධ ක්රම මගින්
අපවිත්ර වීම වැළැක්වීමයි. හලාල් හතික ලැබූ කර්මාන්ත ශාලාවක් උපරිම වශයයන් පවිත්රතාව ආරක්ෂා
කරගැනීම අත්යවශය ය. උදාහරණයක් යල කර්මාන්තශාලායව් සියලූම ය ව
ේ කයන් අත් හ නියයපොතු පිරිසිදුව
තබාගත යුතු අතර ආහාරවලට හි යක ආදිය වැටීම වැළැක්වීම ඳහා අවශය පියවර ගත යුතු යව්.
එයමන්ම හලාල් හතික ලද කර්මාන්ත ශාලා ආහාර ගබඩා කිරීයම්දී හ ක කිරීයම්දීද යහපත් ක්රමයව්ද
අනුගමනය කළ යුතු අතර කල් ඉකුත් වූ අමුද්රව්ය කිසිවක් කිසිදු අව ථාවක භාවිතා යනොකළ යුතු යව්. යම් සියල්ල

නි ා අදාළ නිෂපාදන හලාල් යනොවන ද්රව්යවලින් යතොර බවත්, පරියභෝජනයට අහිතකර ද්රව්ය එක්වී යනොමැති
බවත් හතික යවයි.
හලාල් හතිකකරණය ලබාගැනීම කිසිය ත්
ේ ම පහසු කටයුත්තක් යනොයව්. ඒ ඳහා අදාළ මාගම් ඉතාමත් දැඩි
ඇගයුම් ක්රමයව්දයකට මුහුණදී ඉන් මත් විය යුතු අතර කලින් කලට දන්වා හා යනොදන්වා යළි යළිත්
අධීක්ෂණයන් සිදුයකයර්. ාමාන්යයයන් හලාල් හතිකය ව රක කාලයක් දක්වා වලංගු වන අතර එය කල්
ඉකුත්වීමට යපර අලූත් කරගත යුතු ය.
හලාල් ආහාර මු ලිම්වරුන්යග් පරියභෝජනය ඳහා පමණක් යවන්වූ ආහාර යයි වැරදි මතයක් මාජයේ ඇතැම්
පිරි අතර යගොඩනැගී ඇත. එයහත් ඇත්ත වශයයන්ම යම්වා මු ලිම්වරුන්ට පරියභෝජනය ඳහා අව ර ඇති
ආහාර වර්ග මි ඔවුන්ට පමණක් යවන්වූ ආහාර යනොයව්. තවත් වැරදි මතයක් නම් හලාල් ආහාර යනු යදවියන්ට
කැපවූ ආහාර බවයි. හලාල් ආහාර යනු මිනි පරියභෝජනයට ගනු ලබන ආහාර වන අතර ඒවා යද්ව පූජා වැනි
කටයුතු ඳහා භාවිතා යනොයකයර්.
හලාල් හතිකකරණය යනු මාජය යේද කිරීයම් පියවරක් බව ඇතැම්හු පව ති. ඇත්ත වශයයන්ම එය
පාරියභෝගිකයන්ට තමන්ට සුදුසු ආහාර වර්ගය යතෝරාගැනීම ඳහා නිදහ ලබායදන අව ථාවක් පමණි. එයමන්ම
එය මු ලිම් යනොවන ව්යාපාරිකයන්ට මු ලිම් මාජයට අවශය නිෂපාදන ැපයීයම් අව ථාව ල ා යදයි.
හලාල් ප්රතීතන කවුන්සිලය [Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited (HAC)] යනු ලියාපදිංචි
වූ, ලාභ ඳහා යනොවන ංවිධානයකි. ප්රවීණ ව්යාපාරිකයන් හා පූජකවරුන් පිරි කයග් අධීක්ෂණය යටයත්
ක්රියාත්මක වන එය ශ්රී ලංකාව තුළ හලාල් හතිකකරණය නිකුත් කිරීම සිදුකරයි. විශවා නීය
කළමනාකරණ ක්රමයව්දයක් ක්රියාත්මක කිරීම යවනුයවන් ඊට ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය විසින් ISO
9001:2015 හතිකකරණය පිරිනමා ඇත. යලොව පිළිගත් හලාල් හතිකකරණ ආයතන බහුතරයක් විසින් යමම
ංවිධානය මගින් නිකුත් කරනු ලබන හලාල් හතිකය පිළිගනු ලබන අතර ඊට යලෝක හලාල් ආහාර කවුන්සිලයේ
ාමාජිකත්වයද හිමිවී තියේ. යම් ආකාරයට විධිමත් හා පිළිගත් ංවිධානයක් යල ක්රියාත්මක වීමට හැකිවීම
එම ංවිධානය ලකනුයේ තමන් ලද යගෞරවයක් යලසිනි.
යම් අනුව අව න් වශයයන් පැවසිය හැක්යක් හලාල් ප්රතීතන කවුන්සිලය මගින් ලබායදන හලාල්
හතිකකරණය යනු හලාල් නිෂපාදනයක අගය තවත් වැඩිකරන හතිකකරණයක් බවයි.
(ශ්රී ලංකා හලාල් ප්රතීතන කවුන්සිලය මගින් යයොමුකරන ලද ලිපියකි)

