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උමර් (රළි) තුමා යටතේ
අධිකරණ පරිපාලනය
මහාචාර්ය ජමීල් ෆාරූකි
මතල්ෂියාතේ ජාත්යන්තත්ර ස්ලලාියය ිශ්ල ිශ්යාලත මහාචාර්ය රයා

http://www.iium.edu.my/irkhs/departments/sociolog
y-anthropology/staff/jamil-farooqui

සිිංහල බ්ට පර් ර්ත්නය
ජාසිම් සබ්නු ්යියාන්ත
1. හඳුන්ත ා දීම
රාජය පාලනය යනු ජනත්ා තේ ජී න ත්ේේ ය උ්්ල කිරීම
උත්්ා එයට අ ්ය තේ ්පයනු පිණි් රජත කටයුතු
්ල්ල ා දීම ්හ එය පාලනය කිරීම තේ. කුමන අරමුණක්
්ඳහා රජයක් පිහිටු නු ලැබුතේ්, ඒ ත්්ට ්මාජයට මඟ
තපන්ත ා එම අරමුණ ්ාර්ථක කර ගත් යුතුය. ්ාමකාිය හා
තගෞර නීය ජීිශත්යකට අ ්ය ාත්ා රණය ්ැපීමම පිණි්
රජයක් තත්ෝරා ගන්තනා ප්රතිපපේතිප, ්රියාපපාපාපා ්හ තයා්ා
ගන්තනා උපාය මාර්ග යන සියල්ල ප්රජා පාලනය යනු හැිනන්ත
තේ.
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ප්රජා පාලනය ත් ර්ගයට අයේ බ ලිව ර් ිශිවයම්්ල පහ්ා
ත්යි. “යහපේ ්ැලසුම ්හ ්රියා කහ හැකි පිළිත ත්“ එහි
එකක් න අත්ර, ත් න මාර්ගය තජෝන්ත ආර් තකාිවන්ත්ලතේ
අ්හ් න “්මාජත අතනයෝනය ාසිය ලබා ගැනීතම්
අ ්ලථා න්තට බාධා කරනු පිණි් හටගත් හැකි ත්ර්ජන හා
ගැටුම් මැ් ආඥා සෂලට කිරීතම් මාර්ගය.“ යන මත්යතේ.
්ම්පූර්ණ ්මාජ පිළිත ත්, එය නිර්මාණය කහ අරමුණ ්හ
එය ්රියා කරන ආකාරය යන කණු ප ප්රජා පාලනත ුළුලල්
තල් අඩිංගුතේ. ප්රජා පාලන ්ිංකල්පත ප්නම, කාලයට හා
්ලථානයට අනු ත න්ල න නමුේ, ප්රජා පාලන ්රියා ිවය
ඇගයුම් කිරීම පිණි්, ්ම්ලත් ්තයන්ත කවුණුේ පිළිගේ
ඇත්ැම් කණු ප පිළිබඳ ිශේ තුන්ත එකඟත්ා ට පේ තිපබීම
ිශත්ේෂයකි.
යහ ප්රජා පාලනත ප්නම ජනත්ා තේ ්මෘේධිය තේ.
්මෘේධිය යන ්ිංකල්පයට ිශිශධ ්මාජ, ිශිශධාකාරතයන්ත
අ්හ්ල ්ක් යි. බටහිර ්මාජත ්මෘේධිය පිළිබඳ බහුත්ර
මත්ය න්තතන්ත ත ෞතිපක ාසිය ්හ ්ිං ර්ධනය යි. ස්ලලාමීය
්ෘෂලපාතකෝණත ්මෘේධිය යනු ්ම්ලත් ියනි්ල ්ිංහතිපයටම
යහපත්ක් තගන ත්න ුළුලල් ප්යකි. එහි ආධයාේියක හා
ත ෞතිපක සුබ්ාධනය ්හ ්ිං ර්ධනය යන ත්කම අඩිංගු න
අත්ර, ආධයාේියක ත්්ට ැ්ගේකම අධිකතේ. ෆලාහල යන
අරාබි ප්ය තම් ්ඳහා ාිශත් තකතර්. උතුම් ්්ාචාර හා
්ම්මත්ය ප්නම් කර ගේ ප්රත්යක්ෂ ේ ජී න ්රමයක් න
ස්ලලාම්, මුුල ියනි්ල ්ිංහතිපය ම තමතලා ්හ මතු තලා
ජීිශත්ත ්මාේධිය ලැබිය යුතු බ ප්රකා් කරයි.
ස්ලලාමීය ජී න මාර්ගත ප්නම ත්ිශයන්ත හන්තත්ේ තේ
ඒකීයේ යයි. ත්ිශයන්ත හන්තත්ේ එක්තකතනකි, ලහු සත්ා බල
්ම්පන්තනය, ්ල ාධීනය, ිශ්ල ත ්ප්රාණික හා අප්රාණික
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සියල්ලන්ත තේ පාලක හා මූිවකයා ලහු තේ. ලහුතේ ්ැලැ්ලමට
එකඟ ්ෑම ්ැයක් ම ැජතෙන්තනට හා ්රියා කිරීමට ්ක්තිපය
හා ජජ ය ලබයි. තම් අත්ර, ත්මා ජී ේ න්තතන්ත තකත්ේ ්ැ යි
තත්ෝරා ගන්තනා නි්හ් ියනි්ාට ලබා දී ඇත්. ්ාමය ්හ
්මගිතයන්ත ජි ේ වී, ත්ම හැකියා න්ත ර්ධනය කරියන්ත,
ත්ෞ ාගයය හා ්ාර්ථක බ ලබනු පිණි්, ත්ිශයන්ත
හන්තත්ේ තපන්ත වූ ධාර්ියක මාර්ගය ්ෘජු අනුගමනය කහ
යුතුය. තම් තහේතුත න්ත ත්ිශයන්ත හන්තත්ේතේ කැමැේත්ට හා
අණට එකඟ ියනි්ා ත්ම සිතුම් පැතුම් හා ්රියා න්ත සියල්ල
ත න්ල කර ගත් යුතුය. තේ කැමැේත්ට එකඟ ්මාජීය
කටයුතු හා ්මාජ ආයත්න සියල්ල ්ක්ල කර ගත් යුතුය.
තම ැනි අර්ථකත්නයට එකඟ , පරමාධිපත්යය ්හ
තරේෂ්ේ ය ත්ිශයන්ත එන්තත්ේට පමණක් හිිය න අත්ර, එය
අන්ත කිසිත කුට තහෝ කිසිදු ආයත්නයකට තහෝ අයේ තනා න
්ත්යය මත් ස්ලලාම් හි පාලන ්රමය ප්නම් ිශ ඇත්. අධිකාරිය
්හ බලත එකම උල්පත් ත්ිශයන්ත හන්තත්ේය. ලහු
අනා රණය කහ ආකාරයට ියනි්ාට ප රන ල් අධිකාරිය
්හ බලය පාිශච්චි කර, රාජය හා ්මාජ කටයුතු සිදු කහ යුතු
අත්ර, ියනි්ා ් එයට එකඟ ජී ේ ිශය යුතුය. තම් අනු
ස්ලලාම්හි පාලනය යනු, දි යමය කැමැේත් හා යහමාර්ගයට
එකඟ
රාජය හා ්මාජ පාලනය ්ක්ල කිරීම තේ.
ත්ිශයන්තතගන්ත පහහ කරන ල් ්මාජ ිශධානයට පටහැනි තහෝ
එකඟ තනා න කිසිදු තීරණයක් තහෝ ්රියා ක් ලිංගු තනාතේ,
සුදුසු තනාතේ.“ යැයි සක්බාල් ්හ ලුිශ්ල යන ිශේ තුන්ත අ්හ්ල
ප්රකා් කරතිප.
පාලනත ්ැබෑ හරය ්ාධාරණේ යයි. එය තනාමැතිප
පාලනය ්ැබෑ අයුරින්ත සිදු තනාත යි. ්ාධාරණේ ය තනාමැතිප
පාලකතයක් මහා පරිමාණත ත්ාතරක් බ තපාදු මත්යක්
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ප තිප. “්ාධාරණේ ය යනු ්ෑම තකතනකුටම හිිය තේ ලවුන්තට

්ැපීමම ්ඳහා තත්ෝරා ගේ නිත්ය හා අචල අධිෂල්ානයතේ“
යැයි තරෝමානු අධිරාජයයා න ජ්ලපානියන්ත මහරජ ප්රකා්
කතහේය. එනම්, ්ෑම තකතනක්ම ත්මන්ත අත්ර ගනු ත්නු
කිරීතම්දී හා රප්ර්ා් තබ්ා දීතම්දී ්මානත්ා ්ැක්වීමයි.
ස්ලලාම්හි ්ාධාරණේ ය සත්ාමේ ැ්ගේ න්තතන්ත එය ියනි්ල
ජීිශත්ත ්ෑම අිංගයක්ම ආ රණය කරන සීලාචාර ්රියා ක්
න තහයිනි. ්්ාචාර හා උ්ාර ජීිශත්යක් ්ඳහා අ ්ය සියලු
යහපේ හා ගුණය එහි ුළුලල් චනය තේ. ්ප්රාණික හා
අප්රාණික ිශෂයන්ත අත්ර අක්ත්රා අ ්ලථා ක ්ම්බන්තධකමක්
සිදු කිරීම ්ඳහා එය සත්ාමේ සුදුසු හා ප්රිය උප් න ්රියා කි.
්ාධාරණේ ය යන ප්ය ්ඳහා අල් කුර්ආනය අ්ල්
(්ා්ාරණේ ය), කි්ලේ (නයාය) ්හ මීz්ාන්ත (්ම බර) යන
ප් තුනක් තයා්ා ගනී. තමමගින්ත ්මාජත ත්සු ජනත්ා අත්ර
ගනු ත්නු කිරීතම් දී ්ාධාරණේ තයන්ත ්රියා කරන තල්
අඟ යි.

َ َ َ َ ْ َ َٰ
َ َ َ ْ ُّ َ ُ َ ُ ُ ْ َ َّ َّ
َ ْ ك ْمتُم َب
ْي
ات إَِل أهل ِها ِإَوذا ح
ِ إِن اللـه يَأم ُرك ْم أن تؤدوا اْلمان
ُ َْ َ
َ َ َ َّ َّ
ُ ُ َ َّ َ َّ َّ
ْ َْ
ُ
ِ َّانل
اس أن َتكموا بِالعد ِلۚ إِن اللـه نِعِما يعِظكم بِهِۚ إِن اللـه َكن
َ ً
ً ص
﴾٨٥﴿ يا
ِ َس ِميعا ب

“පැ ණු ප ගකීම් එහි හිියයන්තට සටු කරන තල් ් නුෙලා
ජනයා අත්ර තීන්තදු ත්න ිශට යුක්තිප ්හගත් තීන්තදු ත්න තල්
් නුෙලාට නියත් ්තයන්තම අල්ලාහල අණ කරයි.“ අල්
කුර්ආන්ත 4:58
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َ ٰ َ ْ َ َ َٰ ْ ُْ
ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َّ
َ ح
َه ع ِن
ان ِإَويتَاءِ ذِي القرَب وين
س
اْل
ِ
ِ ن اللـه يأمر بِالعد ِل و
َ َّ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
﴾٠٩﴿ غۚ يعِظكم لعلكم تذك ُرون
ِ الفحشاءِ والمنكرِ واْل
“්ැබැිශන්තම අල්ලාහල ්ාධාරණේ ය ් යහකම් ් ඥාතීන්තට පිරි
නැමීම ් අණ කරයි. ත් ් අශික්ෂිත් ්ැයින්ත ් පිළිකුල් ්හගත්
්ැයින්ත ් සීමා සක්ම ා යෑතමන්ත ් හක් ා ලන්තතන්තය. නුෙලා
තමතනහි කරන්තනන්ත නු පිණි් නුෙලාට ලහු උපත්්ල
ත්න්තතන්තය.“ 16:90
මුහම්මේ නබි (්ල්) තුමාණන්ත, එතුමාණන්තතේ අනුගාියකයන්ත
්හ යහ මග ලැබු මු්ලිවම් රාජය නායකයන්ත සියලු ත්නාම
්ාධාරණේ ත ධර්මය අනුගමනය කර, එය ත්ම ජිිශත්ත
්ෑම අ ්ලථා කම ප්ර්ර්්න කහහ. අල්ලාහල ිශසින්ත පහහ කරන
ල් ග්රන්තථය තපන්ත වූ දි ය යහමඟ ්හ නබි (්ල්) තුමාණන්තතේ
ආ්ර්්යට එකඟ පාලනය කහ කාිවෆා ණු තහ ේ මු්ලිවම්
රාජය නායකයන්ත යටතේ තමම ්ාධාරණේ ය සුිශත්ේෂ
අිංගයක් බ ට පේ ිශය. ත් න කාිවෆා උමර් සබ්නු අල්
හඃේත්ාබ් (රළි) තුමා සිදු කහ ්ාධාරණ පාලනත ඇත්ැම්
අ ්ලථා න්ත පහත් ්ැක් තේ. තම් මාර්ගතයන්ත ස්ලලාමීය රාජය
පාලනත ්ල ා ය හා ැ්ගේ ිශත්ේෂාිංග ගැන අ තබෝධ කර
ගත් හැකි තේ.
කාිවෆා උමර් (රළි) යනු ිශිශධ හැකියා ්හිත් ්්ාචාර ්ම්පන්තන
ුළේගලතයකි. එතුමා තිපයු ප නු ණ, උ්්ල මට්ටතම්
බැතිපමේකම, ්්ාචාරය, පිරිමැ්ලම, නිහත්මානිබ ්හ
තේ්පාලන ්ෘෂලපාය ්හිත් තකතනකි. තම් ාට අමත්ර ,
නිර්භිත්කම ්හ වීර්ය ්හිත් වූ එතුමාතණෝ එමගින්ත යහමඟ
අනුගමනය කර අකු්ල් තුරන්ත කිරීමට පසුබට තනාිශය.
අල්ලාහල තේ අණ ට කැප වී චාම් ා තයන්ත ්රියා කහහ. එතුමා
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්ත්යය හා ්ාධාරණේ ය ප්රිය කහ අත්ර, ත්ම ජීිශත්ත ඒ ා
තපෞේගිවක හා ්මාජීය ජිිශත්ත අනුගමන කිරීමට පසුබට
වුත නැත්. ත්ම තේ ිශ්ල ා්ත ්ලථීර නියැළී, ඒ ා ්රියා ට
නිං න්තනට මුුල ජීිශත්ය ම කැප කතහේය.
මුහම්මේ නබි (්ල්) තුමාණන්ත තගන්ත ලැබු යහමඟ ්හ ුළහු ප
එතුමාට ිශ්ාල ්තයන්ත උපකාරී ිශය. නබි (්ල්) තුමාණන්ත ට
පසු නායකේ යට පේ වු අබු බකර් (රළි) තුමා, උමර් (රළි)
තුමාතේ කු්ලත්ා , ්ක්ෂකම ්හ කැපවීම පිළිබඳ කහ
නිරික්ෂණයන්ත මත් ත්මාට පසු ස්ලලාමීය රාජය ත
නායකතයකු තල් උමර් (රළි) තුමා පේ කිරීමට තීරණය කර
ඒ බ ජනත්ා ට ්ැන්ත වු ිශට ජනත්ා ් එම තීරණය ්තුපාන්ත
පිළිගේහ.
උමර් (රළි) තුමා ් ්මාජත නායකේ ය සත්ාමේ නිහමානි
හා ිශනීත් බාර තගන, එහි රැ්ල සිපා රට ැසියන්ත අමත්ා කත්ා
කතහේය. ිශිශධ කණු ප ගැන කත්ා කහ එතුමා, ත්ම උපරිම
හැකියාත න්ත කටයුතු කරන බ ්, ස්ලලාියය නීතිප පේධතිපයට
යටේ රාජකාරිය සටු කරන බ ්, තමම කාර්ය ්ඳහා අල්
කුර්ආනය ්හ නබි (්ල්) තුමාණන්තතේ ආ්ර්්ය අනුගමනය
කරන බ ් ප්රථම කිවෆා රයා තපන්ත වූ මාර්ගත ්රියා කරන
බ ් ්්හන්ත කතහේය. ත්මා යහ මාර්ගත ගමන්ත කතහේ නම්
ජනත්ා ත්මාට කීකණු න බ ප්රකා් කහ එතුමා, ත්මා ැරදි
මාර්ගත යන්තතන්ත නම් ජනත්ා ් තනාමඟ තනායනු පිණි්
ලවුන්ත ත්මා නි ැරදි කහ යුතු බ ් එතුමා ප්රකා් කතහේය.

2. යුක්තිපය පසිඳලීම
පාලන ්රමත ප්රධාන ණුකුල යුක්තිපය බ ්, එ ැන්තනක්
තනාමැතිප තේ්ත කිසිදු කටයුේත්ක් නිසියාකාර සටු කහ
තනාහැකි බ ් උමර් (රළි) තුමා ්ැන සිපාත ය. රජත
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නිලධාරින්තතේ රාජකාරිය නිත්යනුූලල
නිරීක්ෂණ
තනාකහතහාේ ලවුන්ත ඇත්ැම් අ ්ලථා න්තහි ත්ම සිමා
සක්ම ා කටයුතු කර, ත්ම බලය අයුතු තල් උපතයෝගි කරනු
ඇත්. එතමන්තම ඇත්ැම් ප්රබල ුළේගලයින්ත ත්ම ත්නතුණු ිවන්ත
අයුතු ප්රතයෝජන ලැබ, දුී  හා අ්රණ ජනත්ා තේ නිත්යනුූලල
අයිතීන්ත හා තේතපාහ ලවුන්තතගන්ත පැහැර ගනී. තම ැනි අ්රණ
ජනත්ා තේ අයිතීන්ත ආරක්ෂා කර දීම ්හ ලවුන්ත තගෞර තයන්ත
ජි ේවීම ්ඳහා ලවුන්තට හිිය අයිතීන්ත හා අ ්ලථා න්ත යළි ලබා
දීම සත්ා ැ්ගේය. ලවුන්තට සිදු වූ අ්ාධාරණතයන්ත හා
පීඩාත න්ත ්හන ලබා දීම අධිකරණතයන්ත සිදු කහ යුතු ය.
කාිවෆා උමර් (රළි) තුමා ්ම්පූර්ණ අධිකරණ පාලන ්රමය
යළි පණ නිං ා එය ්ාධාරණ හා තේගතයන්ත ්රියා කිරීම
පිණි් පිය ර ගේතේය. ස්ලලාියය ප්රතිපපේතිපයට එකඟ
අධිකරණය ්ැඩි තල් ්රියා කරවීම එතුමාතේ ප්රධාන අරමුණ
ිශය.

3. අධිකරණය හා ිශධායක බලය ත න්ත කිරීම
අධිකරණය යළි ුළනර්ජී නය කිරීම පිණි් උමර් (රළි) තුමා
ගේ ැ්ගේ පිය ර, එය ිශධායක ධූරතයන්ත ත න්ත කිරීමය.
තමයට තපර වූ කලීෆා රයාතේ පාලනය යටතේ කිවෆා රයා
්හ නිලධාරීන්ත ිශනි්ලචයකණු න්ත ්තයන්ත ්රියා කහහ. රාජය
පරිපාලන ්රමය ත් මේ ර්ධනය ත ියන්ත ප තිපන තහේතුත න්ත
උමර් (රළි) තුමා් තමම අධිකරණ ්රමය ආරම් ත
අනුගමනය කතහේය. නමුේ, රාජය පාලනය ්ලථාපිත් කහායින්ත
අනතුණු තමම ප්රධාන අිං් ත්ක ලහු ත න්ත කතහේය. තම්
මාර්ගතයන්ත තමම ත්පාර්ත්තම්න්තතු ත්කම ත න්තවී, ත්නි ම
්ක්ෂ තල් හා අවුල් කිසි ක් තනාමැතිප ්රියා කිරීමට පටන්ත
ගේතේය. තමම පිය ර ස්ලලාමීය ශිෂලටාචාරත සත්ාමේ
ැ්ගේ පිය රකි. තමම ්රමය යටතේ අධිකරණයට ්ල ාධීන

9

හා නි්හ්ල ිශධායක බලය ඇතුුල කිසිදු බලපෑමකට යටේ
තනාවී ්රියා කරන්තනට අ ්ලථා ක් උ්ාිශය. තමම ප්රතිපපේතිපය
ප්රථම රට තලා ට හඳුන්ත ා දුන්තතන්ත උමර් (රළි) තුමාය.
තමයට දීර්ඝ කාලයකට පසු , තලාතේ අනිේ තේ්යන්ත තමය
උුළටා ගේ අත්ර, අ් ඕනෑම ්මාජයක යහපේ පාලනය ්ඳහා
තමය අත්ය ්ය පිය රක් බ ්, ජනත්ා තේ මූිවක අයිතිපයක්
බ ් පිළිතගන අ ්ානයි. ලිංකාතේ රජය ්ර ගණනා කට
පසු තම් බ අ තබෝධ කර ගේතේ ලාිංකිකයන්තතේ
ා්නා ට ය.

4. ිශනි්ලචයකණු න්ත බඳ ා ගැනීම
උ්්ල කාර්යශූරත්ා , නීතිපය, ්මාජය හා ියනි්ල ්ල ා ය
පිළිබඳ ගැඹුණු ්ැනුම ්හිත් අ ිංක පිරි්ක් ිශනි්ලචයකණු න්ත
්තයන්ත පේ තනා න්තතන්ත නම් ්මාජත අධිකරණ ්රමය
නිසියාකාර ්රියා කිරීම අපහසුය. තම් බ ටහා ගේ උමර්
(රළි) තුමා ිශනි්ලචයකණු න්ත තහ ේ කාදි ණුන්ත බඳ ා
ගැනීතම්දී සත්ාමේ පරි්ල්තමන්ත ්රියා කතහේය. තම ැනි
ැ්ගේ ත්නතුරට ියනිසුන්ත බඳ ා ගැනීතම්දී ිය පම් ත්ලයක්
තයා්ා ගේතේය. තමම ත්නතුරට බඳ ා ගනු ලබන ත්ැනැේත්ා
අ ිංකවීමට අමත්ර ිශත්ේෂතයන්ත, උතුම් ්්ාචාර ්ම්පන්තන
්හිත්, ස්ලලාමීය ්හමට හැදියා ක් ඇතිප, ්මාජත තගෞර යට
ලක් වූ ුළේගලතයක් ිශය යුතුය.
මුහම්මේ බින්ත හඃල්ෆල තේ “අක්බර් අල් කු්ාේ“ ග්රන්තථය
පිළිබඳ ප ්න ිශට, මහජන තගෞර ය තනාලැබු කිසිත කු
කාදී තහ ේ ිශනි්ලචය කණුත කු ්තයන්ත බඳ ා තනාගන්තනා
තල් සරාක් තේ්ත ූලෆා පහාතේ ආණ්ඩුකාරයා න අබු
මූ්ා අල් අ්ලරි (රළි) තුමාට ්න්ත ා උමර් (රළි) කාිවෆල රයා
ිවපියක් එවූ බ ෂිබ්ිව නුඋමානි ්ඳහන්ත කරයි. එතමන්තම උමර්
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(රළි) තුමා්, ත්මා නිකුේ කහ නිතයෝගය අනුගමනය කරියන්ත
අබ්දුල්ලාහල සබ්නු මසූේ (රළි) තුමාට නඩු ිශ ාග කිරීම ්ඳහා
ත්හනම් කතහේය. ත් නු , ිශනි්ලචයකණුත ක් ස්ලලාමීය නීතිප
පිළිබඳ ගැඹුණු ්ැනුමක් ්හිත් තකතනකු ්තයන්ත්, ිශිශධ
ගැටලු පිළිබඳ ජනතිපක ්ලථා රය කුමක්් යන්තන ලහු ්ැන
සිපාය යුතුය. එම ත්නතුණු ලට ඥානය, ්ැනුම ්හ යහ
ගුණාිංග පිළිබඳ කීර්තිපමේ ුළේගලයින්ත උමර් (රළි) තුමා පේ
කතහේ තම් තහේතුන්ත නි්ාය. නි්සුනක් ්තයන්ත මදීනා නු ර
කාදි න zත්යිේ සබ්නු ත්ාබිේ(රළි) තුමා සිිශල් නඩු ්ම්බන්තධ
ිශත්ේෂඤතයක් බ කවුණුේ පිළිගේ අත්ර, එතුමා සිරියානු
්හ හිබෘ යන ාෂා න්තහි නිුළණේ යක් ලැබු තකතනකි.
එතමන්තම, සරාක් තේ්ත බ්ලරා නු ර කාදි න කාබ් බින්ත සූර්
අල් අz්ලදි (රළි) කුමා, තීක්ෂණ බුේධිය ්හිත් තකතනක් න
අත්ර, එතුමාතේ ිශනි්ලචය තබාතහෝ ත්ේ ප්රසිේධ බ ට පේ ිශය.
පල්ලතීන පහාතේ කාදි න සබා්ා බින්ත අල් ්ාමේ (රළි) තුමා,
රසූල් (්ල්) ජී තුන්ත අත්ර සිපායදී අල් කුර්ආනය
්ම්පූර්ණතයන්තම කට පාඩම් කහ ප්ල ත්තනකුතගන්ත
තකතනකි. ූලෆා නගරත කාදි න ෂුතරයිහි (රළි) තුමා
තීක්ෂණ බුේධිය, නීතිපය ිශ රණය කිරීතම් හැකියා ්හ
කැපවීම පිළිබඳ ආ්ර්්මේ කාදි රතයක් තල් පිළිගනු
ලැබු තකතනකි. අිව (රළි) තුමා තමම කාදි රයා ගැන ප ්න
ිශට “අක්ේ උල් අරබ්“ තහ ේ අරාබි තේ්ත කාදි ණුන්ත අත්ර
සත්ාමේ ප්රඥා න්තත් ිශනි්ලචය කණුත ක් යැයි ප්රකා් කතහේය.
තුන්ත නු , කාදි රතයක් ධන ේ තකතනක් ිශය යුතුය. තම්
මගින්ත ්මාජත උ්්ල පන්තතිපයට අයේ ජනත්ා තේ බලපෑමට
තගාදුණු තනා න අත්ර, ධනයට තහෝ මු්ලට ලහු තපාලෙ නු
තනාලබයි. ත් ්, කාදි ණු (ිශනි්ලචය කණු න්ත) ත හඳ
යාපාරයක තහෝ ත නේ ලා තගන ත්න මාර්ගයට ්ම්බන්තධ
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ිශය තනාහැක. තම් මගින්ත, ලවුන්තට ත්ම රාජකාරියට
්ම්පූර්ණතයන්තම කැප වී, ත්ම හැකියා ට එකඟ අ ිංක
කටයුතු කිරීමට හැකි නු ඇත්. තම ැනි අ ්යත්ා න්තට අමත්ර
, ලවුන්තතේ සුදුසුකම් ්හ හැකියා උමර් (රළි) කාිවෆා තුමා
ිශසින්තම ුළේගිවක පරික්ෂා කරනු ලැබීය. පරීක්ෂණතයන්ත
අනතුණු ලවුන්ත එකිතනකාතේ හැකියා පිළිබඳ ්ෑහීමට
පේවීතමන්ත පසු ලවුන්ත ත්නතුරට බඳ ා ගනු ලැබිණ.

5. ිශනි්ලචය කණු න්තතේ ්ිංඛ්යා
ජනත්ා ට අප්රමා් ිශනි්ලචය ලබා ත්නු අරමුණින්ත අ ්ය
ප්රමාණ ිශනිසුණුකණු න්ත කාිවෆා ිශසින්ත බඳ ා ගන්තනා ලදී.
ආරවුල් ්මථය කර නඩු අ ්න්ත කරනු පිණි් ්ෑම
පහාත්කටම කාදි රතයක් පේ කරන ලදී. පහාත්ක සිපාන ජන
්ිංඛ්යා ට ්රිලන පරිදි කාදි ණුන්ත පේ කරනු ලැබීය.
කාදි ණුන්තට ත නේ මාර්ග ිවන්ත ලැතබන මු්ලට තපලෙවීම
හක් නු පිණි් ලවුන්තට අධික තේත්නයක් තග න ලදී.
උ්ාහරණයක් ්තයන්ත ්ල්මාන්ත රබි යා (රළි) ්හ ෂුතරයිහි
(රළි) යන කාදි ණුන්ත මාසික දිර්හාම් පන්ත සීයක ැටුපක්
ලැබුහ. එම කාල ක ානුතේ ආර්ථක ත්ේේ යට එකඟ තම්
තේත්නය තහාඳටම ප්රමාණ ේ ිශය.

6. මඟ තපන්තවීම ්හ අධිකරණ ්රියා මාර්ගය
අධිකරණ ්රමතේ්ය ර්ධනය කිරීම පිණි් කලීෆා උමර් (රළි)
තුමා කිසි දිනක අමත්ක කහ තනාහැකි ිශත්ේෂ ්ායකේ යක්
ලබා දුන්තතන්තය. නඩු ක් ිශනි්ලචය කරන ිශට ්හ තීන්තදු
ප්රකා් කරන ිශට ිශනිසුණු රයා අනුගමනය කහ යුතු
අධිකරණ ්රියාමාර්ග පිළිබඳ
ුළුලල් ප්රතිපපේතිප මාලා ක්
කාිවෆා රයා නිකුේ කතහේය. අධිකරණ උ්ාිශත අනුගමනය
කහ යුතු මූිවක ප්රතිපපේතිප පිළිබඳ
ූලෆා නගරත
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ආණ්ඩුකාර රයා න අබු මූ්ා අල් අ්ලරි (රළි) තුමා ත ත්ට
රින්ත ර කිවෆා උමර් (රළි) ිශධානයන්ත නිකුේ කතහේය. තම් ා
ෆර්මාන්ත තල් හැිනන්ත තේ. තමම ෆර්මාන්ත නමැතිප ිශධානය
ිශනිසුණු ණුන්තට නඩු ිශනි්ලචය කිරීතම්දී මාර්ග තපන්තවීමක්
තල් පිහිටා තිපබුණි. එක් ෆර්මාන්ත නිතේ්නයක කාිවෆා උමර්
(රළි) තුමා පහත් ්ඳහන්ත ප්රතිපපේතීන්ත උ්ාිශත පිළිපැදිය යුතු
බ ්න්ත ා සිපාත ය.
1. අල්ලාහල තකතරහි සිදු කහ යුතු ැ්ගේ යුතුකම
්ාධාරණේ ය තේ. තමම ගකීම ලබට ප රන ලදී.
ලබ එය අල්ලාහලතේ ්තුට ්හ ියනි්ාතේ තහාඳ හිත්
ලබා ගනු පිණි් සත්ාමේ අ ිංක හා ලතබ් හැකියා ට
එකඟ සටු කහ යුතුය.
2. සියලුම ජනත්ා එක හා ්මානය. ලවුන්ත සියලු ත්නාට
එක හා ්මාන
්ැලකිව ්ක් න්තන. දුර් ල
ුළේගලයාට ්ාධාරණය අහිිය වීම්, බල ේ තකතනකුට
ිශත්ේෂ ්ැලකිිව ්ැක්වීම් සිදු ිශය තනායුතුය.
3. සිිශල් නඩු ක ත්ම උණුමය ලප්ුළ කිරීතම් ගකීම
පැියණිිව කණු ා මත්ය. ත්ම උණුමය ලප්ුළ කිරීම ්ඳහා
ලහු ්ාක්ෂි සදිරිපේ කහ යුතුය. එය ප්රතිපක්තෂේප කහ
හැකි න්තතන්ත දිවුණුම් කිරීතමන්ත පමණි.
4. නිත්යනුූලල සිදු කහ හැකි අ ්ලථා න්තහි ත්පිරි්
අත්ර ්මථයට පේ කහ හැක. එතහේ නිතිප ිශතරෝධි
්ැයක් නිත්යනුූලල බ ට තහෝ නීත්යනුූලල ්ැයක් නීතිප
ිශතරෝධි තල් තහෝ පේ කහ තනාහැක.
5. ලබ මුිවන්තම දුන්ත තීන්තදු පිළිබඳ ිශමර්්නය කහායින්ත
පසු , එය ැරදි බ ලබ සිත්න්තතන්ත නම්, එම තීන්තදු
ත න්ල කහ හැක.
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6. ඇත්ැම් ිශෂයයන්ත ්ම්බන්තධ
නි්ැක නිගමනයට
පැමීණීමට ලබට තනාහැකි නම්, අල් කුර්ආනත ්හ
නබි (්ල්) තුමාණන්තතේ සුන්තනාහලත හි ඒ පිළිබඳ
පහ්ා දීමක් නුදුටුතේ නම්, ඒ පිළිබඳ දිගින්ත දිගට
කල්පනා කරනු මැන . මීට තපර තම ැනි නඩු ක්
්ම්බන්තධ
තහෝ තමය හා ්මානත්ා ක් තිපතබන
නඩු ක තහෝ දී ඇතිප තීන්තදු ත්් ත්ායා බලා සුදුසු
අයුරින්ත තීරණය කරන්තන.
7. ්ාක්ෂි සදිරිපේ කිරීම ්ඳහා අ ්ය ත්ැනැේත්ාට
දිනයක් නියම කහ යුතුය. ලහු ත්ම උණුමය ්නාථ
කතහේ නම්, ලහුට ්ාධක තීරණය ගත් යුතුය. එත්ේ
තනාමැතිප නම් නඩු ස ත් ්මන්තන.
8. සියලු මු්ලිවම් ණුන්තම ්ාක්ෂි දීම ්ඳහා සුදුසුත්ා ලබන
නමුේ, ්ඬු ම් ලැබු අය තහෝ තබාණු ්ාක්ෂි පැ සු අය
තහෝ ලහුතේ අ ිංකකම ්ැක ්හිත් බ ත්හවුණු වූ
තකතනක් යන අයතේ ්ාක්ෂිය පිළිගත් තනාහැක.
යුක්තිප ්හගත් ිශනි්ලචය කිරීම ්ඳහා තම් ා සත්ාමේ ැ්ගේ
ප්රතිපපේතීන්ත න අත්ර, පක්ෂපාතිපේ ය තනාමැතිප , යුක්තිප
්හගත් ්හ ්ාධාරණාේමක කටයුතු කිරීමට උ්ාිශයට
තම් ා පහසු කරන බ නි්ැකය. ්ෑම ශිෂලටාචාරයක්ම තම්
ප්රතිපපේතීන්ත එකක් තහෝ සියල්ල තයා්ා, ඒ ාත මාර්ගතයන්ත
අධිකරණ ්රමය ්ාර ේ කර තගන ත්ම රට ැසියන්තට අප්රමා්
ිශනි්ලචය ලබා දීමට කටයුතු කතහේය. ්මාජත ප්රමාණ ේ
අධිකරණ ්රමය ්ඳහා ැ්ගේ ්ාධකයන්ත තුනක් අත්ය ්ය
බ ්ැලතක්.
 පහමු අධිකරණ තීන්තදු ලබා දීමට ්හ ආරවුල්
්මථයට පේ කිරීමට අ ්ය ිශ්ලතීර්ණ ්හ නිර්ත්ෝී
නීතිපය අ ්ය තේ.
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 ත් නු , සුදුසු හා උ්්ල ගුණාිංගයන්ත ්හ අ ිංකකම
්හිත්, ඕනෑම ආරාවුලක ්ාධාරණ තීරණය ගැනීමට
හැකියා තිපබතන ිශනි්ලචයකණු න්ත සිපාය යුතුය.
 තත් නු , එක් පාර්් කණු න්තට ්ාධක ් අතනක්
පාර්් කණු න්තට අ්ාධාරණය් සිදු කීරිම හකින
“ිශනි්ලචයකණු න්ත ්ඳහා හැසිරීතම් ්ිංග්රහයක්“ තිපබිය
යුතුය.
කාිවෆල උමර් (රළි) තුමා ්මාජත අධිකරණ ්රමත තම්
ප්රතිපපේතිප සියල්ල ්ැබැිශන්තම තයූවතේය. ස්ලලාියය නීතිප
පේධතිපය අල් කුර්ආනය ප්නම් කර තිපතබන අත්ර, ආරවුල්
පිළිබඳ තීරණය ගත් යුේතේ එයට එකඟ ය. ඇත්ැම් ප්ර්ලනයක
අල් කුර්ආනය නි්ල්බ්් න්තතන්ත නම් තහෝ පැහැදීමක් තහෝ
අර්ථ කථනයක් අ ්ය න්තතන්ත නම්, එය හා ්මාන
ප්ර්ලනයකදී ඒ පිළිබඳ නබි (්ල්) තුමාණන්තතේ සුන්තනාහල
තහ ේ ආ්ර්්ය කුමක්්ැ යි ත්ායා ිශ්ලත්ර පහ්ා තගන එයට
එකඟ කටයුතු කහ යුතුය. තම් මාර්ගතයන්ත ් ප්ර්ලනයට
ිශ්ඳුමක් ත්ායා ගත් තනාහැකි අ ්ලථා න්තහි ආගියක
ිශේ තුන්තතේ ්ම්මුතිපය මත් ්රියා කහ යුතුය. තම් ්රමතයන්ත
ප ා තීරණයක් දිය තනාහැකිවුත නම්, ිශනි්ලචයකණු ා ත්ම
ප්රඥා ට එකඟ තීන්තදු නිකුේ කහ යුතුය. තමහි අ ්ාන
්ඳහන්ත ්රමය කියා්ල තහ ේ ්මාකාරය තල් හැිනන්තතේ.
නඩු ක් ප රන ල් අ ්ලථා න්තහි ඒ ා පිළිබඳ
නීත්යනු ූලල පරීක්ෂණ ප ේ ා ිශනි්ලචය කිරීම පිණි් තයා්ා
ගත් යුකු ස්ලලාමීය නීතිප පේධතිපත ප්නම තම් ාය. අල්
කුර්ආනත නිතයෝග පිළිබඳ අර්ථ පහ්ා ගනු පිණි් සහත්
්ඳහන්ත ්රියා පිළිත හ තයා්ා ගන්තනා තල් කාිවෆා උමර්
(රළි) තුමා ිශනි්ලචය කණු න්තට නිතයෝග කතහේය. කාදි
ෂුතරයිහි (රළි) තුමාට නිකුේ කහ ෆර්මාන්ත නමැතිප නිතයෝගයක
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තමම ්රියා පිළිත හ ිශ්ලත්රාේමක තපන්ත ා එය ිශධිමේ
තල් අනුගමනය කරන තල් කිවෆා රයා අණ කතහේය.
තම ැනි ෆර්මාන්ත ලට අමත්ර , ්ිංකීර්ණ හා සියුම් ප්ර්ලන
්ම්බන්තධ ආරවුලක් තහෝ ප්ර්ලනයක් හට ගේ ිශට, කාිවෆා
(රළි) තුමා ඒ ා ිශ්ඳනු පිණි් ිශනි්ලචය තහ ේ ෆේ ා, ිවඛිත්
අ්ාල ිශනි්ලචයකණු න්තට නිකුේ කතහේය. පැන නැගු ප්ර්ලන
ලට තම් ෆේ ා තුළින්ත තීරණ ගැනීමට අ්ාහ
ිශනි්ලචයකණු න්තට පහසු නු ඇත්.

7. ිශත්ේෂඥයන්තතේ ්ාක්ෂි පිළිගැනීම
අධිකරණ ්රමය කාතලෝචිත් බ ට, කාර්යක්ෂම බ ට හා
ඕනෑම තකතනකුට හඟා ිශය හැකි බ ට පේ කිරීම ්ඳහා උමර්
(රළි) න ක පිය ර තබාතහෝමයක් හඳුන්ත ා දුන්තතන්තය. එතුමා
අධිකරණයට හඳුන්ත ා දුන්ත නවීන ්රමය නම්, අ ්යත්ා අනු
ිශත්ේෂඥයන්තතේ ්ාක්ෂි ලබා ගැනීම ්හ නඩු ක් ්ම්බන්තධ
ඒ ා පිළිගත් හැකි ්ාක්ෂි බ ට පේ කිරීමය. ඇත්ැම් (සිිශල්)
නඩු ල ශිල්ප ්රමය තහෝ නිුළණේ ය අ්ාහ න තහයින්ත
ඒ ාත ිශත්ේෂඥයින්තතේ අ්හ්ල තනාමැතිප නඩු ක් ිශනි්ලචය
කිරීමට අපහසු නු ඇත්. තම ැනි අ ්ලථා න්තහි ිශත්ේෂඥයන්ත
කැඳ ා ලවුන්තතේ අ්හ්ල ිශම්ා නිත්යනුූලල ප්ර්ලන ිශ්ීමතම්
්රමය කාිවෆා උමර් (රළි) තුමා අනුමත් කතහේය. එතුමාතේ
කාිවෆා ධූරත තම ැනි ්රමය යටතේ තබාතහෝ නඩු ිශ්ඳනු
ලැබු බ ාර්ත්ා තේ. ඒ ායින්ත සිේධීන්ත ත්කක් ැ්ගේය. එක්
නඩු ක කිශයක් ්ම්බන්තධ එහි පරි ාෂිකය පහ්ා ත්න තල්
හ්න්ත සබ්නු ත්ාබිේ නම් ිශශිෂල් කිශතයකුට කාිවෆා උමර්
(රළි) තුමා ුළේගිවක ආරාධනා කතහේය. ත් ේ අ ්ලථා ක
පිත්ෘගුණානු ෘේතිපය ( ිං්ා ිවය) පිළිබඳ ආරවුලක ්ාක්ෂි
ත්නු පිණි් තේහ ලක්ෂණ ිශ්යාඥතයකු කැඳ න ලදී.
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8. ්ාධාරණේ ය ලැබීතම් මාර්ගය සුලබ
කිරීම
කාර්යක්ෂම අධිකරණත සත්ාමේ ිශත්ේෂ ලක්ෂණයක්
නුත , ියල අධික තනාවී, කුමාරයා, පිපා්ර ැසියා යන
ත න්කින්ත තත්ාර ඕනෑම තකතනකුට එයට හඟා ිශය හැකි
ිශය යුතුය. තම් පිළිබඳ කාිවෆා උමර් (රළි) තුමා ිශත්ේෂ
්ැලකිිව ්ැක් වූ අත්ර, ඒ ්ඳහා අධිකරණ ්රියාපපාපාපාය
සත්ාමේ ්රල බ ට පේ කිරීමට කටයුතු කතහේය. තම් මගින්ත
්ෑම තකතනකුටම ත්ම දුක්ගැනිශල්ල ගැන අධිකරණයට
සදිරිපේ කර, ්ාධාරණය ලබා ගත් හැකි පරි්රයක් උ්ා
කතහේය. ගතම් ම්ලජි්ය අධිකරණ උ්ාිශයක් බ ට ාිශත් කර,
ිශනි්ලචය කණු න්ත ආරවුලට ් න්ත දී, ඒ ාත තයෝගයත්ා ට
එකඟ තීරණය ්ැන්තවුහ. නඩු ක් පැ රීමට කිසිදු මු්ල් අ ්ය
තනාමැත්. ඕනෑම තකතනකුට ත්ම ආරවුල සදිරිපේ කිරීතම්
නි්හ් තිපබුණි. ්ාමානය ්හ දුගි ජනත්ා ත්ම ආරවුල් සදිරිපේ
කිරීතම්දී කිසිදු බිතයන්ත ්ැතකන්ත තහෝ බලපෑතමන්ත තත්ාර ත්ම
ආරවුල් සදිරිපේ කිරීම පිණි් ලවුන්තට නිසියාකාර ්ැලකිිව
්ක් න තල් ිශනි්ලචය කණු න්තට උපත්්ල ත්න ලදී.

9. ්මානාේමත්ා සුරැකීම
ිශනි්ලචය කිරීතම්දී සියලු ත්නා අත්ර ්මානාේමත්ා සිදු ිශය
යුතු බ කාිවෆා උමර් (රළි) තුමා ිශත්ේෂ ්ැලකිිව ්ැක්ිශය.
්ෑම තකතනක්ම ලවුන්තතේ ්මාජීය - ආර්ථික පසුබිම ගැන
තනා්ලකා, අධිකරණය සදිරිත ්මානාේම ්ැලකිිව ලැබීම
ලහුට අ ්ය ිශය. සියලුම පාර්් කණු න්ත නීතිපය සදිරිත
්මාන තල් ්ැකීම, ිශනි්ලචය කිරීම ්ඳහා අත්ය ්ය ප්නමක්
බ උමර් (රළි) අ තබෝධ කර තගන සිපාත ය. තමම
්මානාේමත්ා
උ්ාිශත
පමණක්
තනා
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ිශනි්ලචයකණු න්තතේ සරියේත හි් තිපබිය යුතු යැයි ලහු
්ැන්තිශය. ඇත්ැම් අ ්ලථා න්තහි ආරාවුල් ලට ්ම්බන්තධ වූ
තකතනක් තල් කාිවෆා උමර් (රළි) තුමා් අධිකරණයට
පැියණිත තමම ්මානාේමත්ා අ ්ය පරිදි සිදු න ා ්ැයි
පරීක්ෂා කරනු පිණි්ය. රක් උතබයි සබ්න්ත කාබ් (රළි) තුමා
කිවෆා උමර් (රළි) තුමාට ිශණුේධ zත්යිේ සබ්නු ත්ාබිේ
(රළි) තුමාතේ උ්ාිශත නඩු ක් පැ ණුතේය. එම අ ්ලථාතේ
කාිවෆා රයාට ිශනි්ලචයකණු ිශත්ේෂ තගෞර යක් ්ැක්ිශය. එම
්ැලකිිව පිළිබඳ ත්ම අප්ර්ා්ය ප්රකා් කහ උමර් (රළි) තුමා,
පහමු ැනි අ්ාධාරණය ිශනි්ලචයකණු ිශසින්ත සිදු කරනු ලැබු
බ
ලහුටම කිතේය. පැියණිිවකණු අ්ල ්ාමානය
ුළර ැසිතයක් තල් කිවෆා රයා අසුන්ත ගේතේය. තමයට
අමත්ර කිවෆා උමර් (රළි), ත්මා ්ත්ය ප ්න බ දිවුණුම් දිය
බ පැියණිිවකණු න උතබයි (රළි) සල්ලීම් කතහේය.
කිවෆා රයාතේ උ්්ල නිලය ්ැලකිල්ලට ගේ ිශනි්ලචකණු
ත්යිේ (රළි) එම අයිතිපය ස ේ කර ගන්තනා තල් සල්ලා
සිපාත ය. තමම අ්හ් අනුමත් තනාකහ උමර් (රළි) තුමා,
“උමර් හා ත් ේ ඕනෑම ියනිත්ක් ්මාන බ ලතබ් ්ෑ්ට
තනාතපනුතණ් නම්, ලබ ිශනි්ලචයකාර ධූරයට සුදුසු නැත්.“
යැයි ත්යිේ (රළි) ට අ ා් කතහේය.

10. ්ැලකිය යුතු ්රියා න්ත කිහිපයක්
කාිවෆා උමර් (රළි) තුමාතේ පාලන කාලය ්රි. . 634 ර්ෂය
සිට ්රි. . ර්ෂ 644 ්ක් ා ්්කයක් පැ තුණි. තමම කාල
ක ානු මාන සතිපහා්ත උ්ාර එකක් බ ්ලකනු ලබයි.
එම කාලය තුහ රාජය පාලනය, යුක්තිපය පසිඳලීම, මහජන
කටයුතු ්හ ජනත්ා ත්ේ ය සටු කිරීම ැනි ිශිශධ ක්තෂේත්ර
එතුමා මායිම් ගල් ්ලථාපිත් කහ බ කි හැකි අත්ර, ඒ ා අ්ේ
ජනත්ා තේ සිේ තුහ රැීම ප තිපන බ ්ැබෑය. එතුමාතේ
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ිශනීත් ා ය, ්හමට හැදියා , ත්ම ගකීමට ්ැක් වූ කැපවීම,
ත්ිශයන්ත හන්තත්ේට ්හ ත්ම ජනයාට ත්ේ ය කිරීම ැනි
අිං්ත එතුමා හා ්මාන කිරීමට අන්ත කිසිත ක් නැත්. ශීලය,
්රලත්ා , හා ්මානාේමත්ා යන ගුණාිංගයන්තහී ප්රතිපමූර්තිපය
එතුමාය. සත්ාමේ ්ාමානය ආහාර අනු කතහේය, තගාතරෝසු
්ලත්ර ඇීමමට ගේතේය, උඩිංගු තහෝ ප්ර්ර්්න කිරීම
තනාමැතිප සත්ාමේ චාම් ජීිශත්යක් තගවීය.
දිනක්, ත්ම තලෝගු ත්ෝ්ා ිශයලන තුණු බලා සිටීතමන්ත
සිකුරා්ා ්මූහ නැමදුම න ජුම්ආ ්ලාත්ය තමතහය නු පිණි්
පැියණීමට එතුමා ප්රමා් ිශය. එතුමා ්තු තිපබුතණ් එකම එක
දිගු කියයක් පමණි, එය් ිශිශධ ත්ැන්තහී සරී අණ්ඩ ්මා තිපබුණි.
එම කාල ක ානුතේ මහ තපාතහා මත් ්ලථාපිත් තිපබු
බල ේ හා ිශ්ාල රාජයයක නායකයාතේ ජීිශත්ත ආ්ර්්ය
තමය ිශය. ස්ලලාමීය රාජය ත නායක අලිංකාර ේ හා
ස්ලත්රම් ජීිශත්යක් තග න බ අ්ල් ැසි රාජය පාලකයින්ත ්හ
රජ ණුන්ත සිතු නමුේ, එම නායකයාතේ ්ැබෑ ත්ේේ ය ්ෑසින්ත
දුටු එම පිරි් මිශත්යට පේ වුහ. තරෝම මහරජුතේ
නිතයෝජිත්තයක් කාිවෆා උමර් (රළි) බැහැ්කින්තනට මදිනා
නු රට පැියණි අ ්ලථාතේ, එතුමා ම්ලජි්ත ්ාමානය ජනත්ා
අත්ර, ්ාමානය ඇඳුතමන්ත ්ැරසී, ාඩි වී සිපානු දුටුතේය.
එත්මාතේ ජිිශත්ත කීර්තිපමේ හා අගනා ්ර්්නය න්තතන්ත ්ෑම
අ ්ලථා කම ත්ම ්රියාත හි ්හ ත්ම හැසිරීතමහි ්ාධාරණය
්හ ්මානත්ා ්ැක්වීම තුහයි. ත්මා නි ැරදි යැයි ්ැලකු ්හ
ිශ්ල ා් කහ තේ එතුමා අනුගමනය කතහේය. ත්මා අගය කහ
සිතුිශිව ්හ ප්රතිපපේතිප ත්ම ජ්නික ජීිශත්යට තයා්ා ගේතේය.
තම් ා මුදුන්ත පේ වුත තජරූ්ලම් නගරය එතුමාට යටේ වූ
අ ්ලථාත හිය.

19

තජරූ්ලම් නගරත ප්රධාන පාදිිව රයා මු්ලිවම්
ත්ේනා ට යටේ වූ ත්ම නගරය ාර ගැනීම ්ඳහා කාිවෆා
උමර් (රළි) තුමා එහි පැියණිමට ත්මා කැමතිප බ ්න්ත ා
සිපාත ය. එයට තහේතු , මු්ලිවම් ණුන්ත අත්රින්ත සත්ාමේ උතුම්
තකතනකුට එම නගරය යටේ න බ ලවුන්ත ශුේධ වූ ආගියක
ග්රන්තථයන්තහි ිවයා තිපතබන බ පාදිිව රයා ්න්ත ා සිපාත ය.
අනතුණු කාිවයා උමර් (රළි) තුමා තජරූ්ලම් නු රට යෑමට
තීරණය කතහේය. එම දීර්ඝ ගමතන්ත එතුමා ්මඟ ්හ ාගි වුත
එක් හල් ත්ේ කතයක් පමණි. ගමන ්ඳහා තිපබුතණ් එක්
ලටුත කු පමණි. එ නි්ා, ත්ත්නාම මාණුත න්ත මාණු ට ලටු ා
පිට ගමන්ත කිරීමට තීරණය කරන ලදී. තජරූ්ලම් නු රට
ආ්න්තන ජබි යා නම් ්ලථානයට පැියණි ිශට, ලටු ා පිට ගමන්ත
කිරීම හල් ත්ේ කයාතේ ාරයයි. එම තමාතහාතේ කාිවෆා
උමර් (රළි) තුමාට සතිපරි දුරේ ලටු ා පිට ගමන්ත කරන තල්
ත්ේ කයා සල්ල සිපා නමුේ, එම ්රියා්ාමය ගමනාරම් ත
ගේ තීරණයට එතරහි න නි්ා උමර් (රළි) එය ප්රතිපක්තෂප
කතහේය. ලවුන්ත ත්ත්නාම ජබි යාට ඇතුුල න ිශට තේ්ත
නායක කාිවෆා උමර් (රළි) තුමා ත්ම ත්ේ කයා ිශඩි වී ගමන්ත
කරන ලටු ාතේ නා්ල ල ප එක් අතිපන්ත අල්ලා තගන අනිේ
අතිපන්ත ත්ම පපාය කැඩු ප ත්තරප්ුළ ල් ා තගන පයින්ත ඇිශ්
තගන එන තමම ප්ර්්ලත් ්ර්්නය තලෝකය බලා සිපාත එම
සිේධියට ්ාක්ෂි ්රියන්ත ය. ්ාධාරණේ ය, ්මානේ ය, යුක්තිප
්හගත් තමම ්රියාතේ උතුම් ආ්ර්්ය ්ැක ගන්තනට හැකි
න්තතන්ත ස්ලලාමීය රාජය පාලනත ිය් අන්ත කිසිදු ්ලථානයක
තනාතේ.
කාිවෆා උමර් (රළි) තුමාණන්ත ිශසින්ත ැ්ගේ හා
ඓතිපහාසික ්රියා න්ත සියල්ල සිදු කරනු ලැබුතේ, සියලු
ියනිසුන්තම උේත්රීත්ර ත්ිශයන්ත හන්තත්ේතේ ගැේත්න්ත න
අත්ර, ලවුන්ත ත්ිශයන්ත හන්තත්ේතේ පරමාධිපත්යය ්ලථාපිත්
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කහ යුතුය යන ප්නම මත්ය. තමම නායකයන්ත පාලකයන්ත
තනා න අත්ර, ලවුහු ත්ම ත්මන්තතේ අධිරාජයය බිහි කතහේ
නැත්. ඒ ත නු ට ලවුන්ත ත්ම ගකීම සෂලට කහ ාරකණු න්ත
්තයන්ත කටයුතු කහහ. “ලවුන්ත ත්ම ාරකාරේ ය ඒ ාත
හිිය කණු න්තට ආපසු ාර දිය යුතුය.“ යන ප්රතිපපේතිපය තමහි
ප්රධාන ්ලථානය ගනී. තම් තහේතුත න්ත ලවුන්ත දි යමය
මූලධර්මයට එකඟ
රාජයය ්ලථාපිත් කර, දි යමය
මුලධර්මයට එකඟ ඒ ා පරිපාලනය කර, මහජනත්ා ට
ත්ේ ය කර, ඒ ා තුළින්ත ත්ිශයන්තතේ ්තුට පැතුහ.
නිිය.
http://radianceweekly.in/portal/issue/governance-in-early-islamicperiod/article/administration-of-justice-in-umar-farooqs-caliphate/
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