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සිංහලට පරිවර්තනය 

ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

සාමානයගයන් මුිනන් පවසනු ලබන කතා,   වදන් කන ද්වවා මමන් 

කර, එතැනින් පහළට වැගටන්ගන් පහසුගවන් ගහෝ ගනොදැනුවත් වු 

සදුවීමකින්ය. හදවතින් පවත් වන කතා ඉතාමත් සුළු ප්රමායයකි,  වා 

හදවත ට ගසේන්දු වීගමන් ඉතිහාසය ිනසන් අමතක කිරීමට ල්ව 

කරන්ගන් කලාතුරකිනි.  මුහම්මද් නබි (සල්) තුමායන්ගේ 

අභාවගයන් පසුව එවැනි කතාව්ව අබු බකර් (රළි) තුමා ිනසන් 

පවත්වනු ලැබීය. මුහම්මද් නබි (සල්) තුමායන්ගේ අභාවප්රාප්තතිගයන් 

අනතුරුව මුස්ලිම් සමාජය ගමොළු බවට පත් ව, උමර් (රළි) වැනි දැඩි 

පුද්මලයින් පවා දරා මත ගනොහැකි මහත් පීඩනයට ල්ව වී වයාකූල 

තත්ත්වයට පත් ව සටිගේය. ගමම තීරයාත්මක අවස්ථාගේ ඉදිරියට 

පැමිණි අබු බකර් (රළි) තුමා ස්ථීර ව ප්රකා  කගළේ ගමගසේය. “අගහෝ 

ජනතාවනි! කවගරකු ගහෝ මුහම්මද් (සල්) තුමායන්ට නැමදුම් 

කරන්ගන් නම්, මුහම්මද් (සල්) තුමායන් අභාවප්රාප්තත වූ බව ඔවුන් 

අවගබෝධ කර මත යුතුය. කවගරකු ගහෝ අල්ලාහට් නැමදුම් කරන්ගන්  
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නම්, අල්ලාහ් සදා ජීවමානයි.” අනතුරුව, “මුහම්මද් දුතගය්ව මිස 

නැත.” යන කුර්ආන් වාකයය පාරායන කගළේය. 

ඉස්ලාමීය සිංිනධානගේ වැදමත්කම පිළිබඳ ව අබු (රළි) තුමා 

ගහොඳාකාර ව දැන සටි නමුත්, එතුමාට බලය ගකගරහි තණ්හාව 

ගනොමැති ිනය.   නිසා එතුමා, කලීෆා ධුරය දරනු පිණිස ඉතාමත් සුදුසු 

හා ශ්රද්ධාවන්ත පුද්මලයන් ගදගදගනකුගේ නම් ගයෝජනා කගළේය. 

 වා උමර් ඉබ්නු අල් කඃත්තාබ් සහ අබු උගබයිදා (රළි) යන 

ගදගදනාගේ නම් ය. ගකගසේ ගවතත්, උමර් (රළි) තුමා ඉදිරිපත් වී, අබු 

බකර් (රළි) තුමාගේ නම ගයෝජනා කළායින්, අබු බකර් (රළි) තුමා 

 කමතික ව ගතෝරා මනු ලැබීය. ගම් මාර්මගයන් ඉතාමත් සන්සුන්, 

ප්රසන්න හා සිංයමය ුණයාිංමයන් සහිත අබු බකර් තුමා, නබි (සල්) 

තුමායන්ගේ අභාවගයන් පැන නැගූ එම අර්බූදකාරි තත්ත්වය 

පාලනය කිරීමට පමය්ව ගනොව, ඉන් අනතුරු ව ඉස්ලාමගේ සයලු 

කටයුතු පිළිබඳ ව පාලනය කිරීම සඳහා ප්රථම කලීෆා වරගයකු ගලස 

දදවය ිනසන් නියම කරන ලදී. 

 කලීෆාවරගයකු ව ගයන් නිලය භාර මත් පසු අබු බ්වර් (රළි) 

තුමා පැවතු ප්රථම ගද් නාව ද තතිහාසක එක්ව වන අතර, එම 

අවස්ථාගේ ඉසල්ාමීය රාජය පාලනගේ ප්රතිපත්තීන් ඉතා ලුුඬිනන් 

එතුමා ප්රකා  කගළේය. 

“ඔබ අතර මම ගශ්රේෂම්තම පුද්මලගයකු නුවුවත්, ඔබ ගකගරහි 

අියකාරය මා හට පිරිනමන ලදී. මම යහපත් ගලස ක්රියා කගළේ නම්, 

මට සහය වනු; මම වැරදි කගළේ නම් මා ව නිවැරදි කරනු.  සතයතාව 

ගකගරහි දැ්විනය යුතු අවිංක ගමෞරවය  වන්ගන් ින ව්ාස වන්තකම 

වන අතර සතයතාව මයනය ගනොමැීමම ගරෝහිකම ගේ. ඔබ අතර 

සටිනා දුබල ජනතාව ඔවුන්ගේ අයිතීන් ලබා ගදන තුරු මම ඔවුන් 

සමඟ එ්ව ව සටින්ගනමි. ඔබ අතර සටින  ්වතිමත් ජනතාව, අන් 

අයගමන් ඔවුන් උදුරා මත් අයිතීන් මම ඔවුන්ගමන් බගලන් පැහැර  
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මන්නා තුරු මා සමඟ දුර්වල තත්ත්වගේ සට්න්ගනෝය. මම අල්ලාහට් 

සහ ඔුඬගේ රසුල් (සල්) වරයාට එකඟ ව සටිනා තුරු ඔබ මට අවනත 

වනු මැනින. එගහත් අල්ලාහ්ට සහ ඔුඬගේ රසූල්වරයාට මම අවනත 

ගනොවුගේ නම්, මා ගකගරහි ඔගබන් යය්ව නැත.”  

තවත් දිනක අබු බකර් (රළි) තුමා පැවතු ගද් නාවක ගමගසේ කීගේය. 

“කිසදු අගප්ත්වෂාගවන් ගතොරව මා කලීෆාවරගයකු ගලස පත් කරනු 

ලැබුගවමි. අල්ලාහ්ගේ නාමගයන් දිවුරා කියමි, ගමම වමකීම ගවනත් 

කවගරකු ගහෝ භාර මන්නා බව ඔබ සැමගමන් මම බලා ගපොගරොත්තු 

වුගයමි. මම යම්ව පැහැදිලිව පවසන්නට කැමති ගවමි. අල්ලාහ්ගේ 

රසූල් (සල්) තුමායන් ගසේ මම හැසරිය යුතු යැයි ඔබ සැම 

බලාගපොගරොත්තු වන්ගන් නම්, එය කළ ගනොහැකි බව පැහැදිලිවම 

පවසමි. එතුමායන් නබිවරගයකු වන අතර, මම සාමානයය 

පුරවැසගයකු ගවමි. ඔබ තුමායන්ලාට වඩා මම යහපත්  ගකගනකු 

වන බව පවා මම ගනොපවසමි. ඔබගේ සහගයෝමය පතන මම දිලිඳු 

ගකගන්ව ගවමි. මම හරියාකාර ව කටයුතු කරන බව ඔබ සැම 

දකින්ගන් නම්, මා සමඟ මමන් කරන්න. මම වැරදි මාර්මය ඔස්ගසේ  

ඇගදන බව ඔබ දකින්ගන් නමි. මාව නිවරදි කරනු මැනව.” 

රාජය පාලනගේ ූලලික පාඩම වන්ගන් රාජය පාලකයා ඉතාමත් 

නිහතමානි පුද්මලගයකු ිනය යුතු බව ගමම ගද් නාවන් අපට 

උමන්වයි. 

තවද, ඉස්ලාමීය රාජය පාලන ්රමගේ වැදමත් ූලලධර්ම කිහිපය්ව 

ගමම ගද් නාවන්ගමන් අපට දැක මත හැකි ගේ. නබි (සල්) 

තුමායන්ට පසුව ප්රථම කලීෆාවරගයකු බවට අබු බකර් (රළි) තුමා 

පත් වීම් ලැබු අතර, නබි (සල්) තුමායන්ගේ ප්රතිපත්ති සයල්ල 

දදනික රාජය පාලනගේ එතුමා ගයොදා මත්ගත්ය. ගම් මිනන් අබු 

බකර් තුමා, තමාට පසුව ද ක කාලය තුළ මහාද්ිනප තුනකට වයාප්තත 

වූ අනාමත ඉස්ලාමීය රාජයයන්ට පූර්වාදර් ය්ව පිරිනැමුගේය. එතුමා  
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පැවත් වූ ගද් නාවන් හි  ප්රධාන ූලලධර්ම කිහිපය්ව අපට වටහා මත 

හැක. 

1. තම රාජය නායකයන් මැන සයුම් ගලස පරී්වෂා කිරීම සඳහා රට 
වැසයන්ට අයිතියත් තිගබ්. ගවනත් ආකාරයට පවසන්ගන් නම්, 
රාජය පාලකයන් තම සයලු ක්රියාවන් සඳහා ජනතාවට ිනම්ම් 
ගපන්වීමට බැඳි සටිති. 

2. රාජය පාලක සහ පුරවැසයන් අතර පවතින සම්බන්ධකම සහ 
ඉස්ලාමීය පාලනය පදනම් කර තිගබන්ගන් සතයතාව මතය. 

3. ීමතිගේ ආියපතය, ප්රතිපත්තිය සහ ීමතිය ඉදිරිගේ සමානකම යන 
ප්රතිපත්ති ගකගරහි ඉසල්ාමීය රාජයයක සම්පූර්ය සැලකිලි තිගබ්. 

4. පාලකයන් යනු නබිවරුන් ගමන් ගනොවරදිනසුලු පිරිස්ව ගනොවන 
ගහයින්, පාලකයින් ීමතියට එගරහි ව කටයුතු කරන්ගන් නම්, 
ඔවුන් ව නිවැරදි කිරීම ජනතා සතු අයිතියකි. ගවනත් ආකාරගයන් 
පැහැදිලි කරන්ගන් නම්, පාලකයන්ට අවනත වීම ගකොන්ගද්ස 
සහිත එකකි. 

අබු බකර් (රළි) තුමාට රාජය පාලනය සඳහා ලැබුගණ් ගදවසර්ව, 

මාස තුන්ව සහ දින දහයක කාලය්ව පමණි. ගම් කාල සමාව තුළ 

ගද් ගේ ආර්වෂාව පිළිබඳ බරපතළ අර්බූදය ිනසඳනු පිණිස ශ්රමය හා 

කාලය වැය කිරීමට සදු ිනය. ගම් ගහේතුන් මත, පරිපාලකගයකු 

ව ගයන්, ඉස්ලාමීය රාජයය පිහිුවවීම සඳහා අත්තිවාරම තැබු 

ගකගනකු හා එහි ූලලධර්මය සකස් කළ ගකගනකු ව ගයන් එතුමාට 

පිළිමැීමම ගනොලැබුණි. ගමම ගකටි ලිපිගේ ඉසල්ාමීය රාජයගේ ප්රථම 

කලීෆාවරගයකු ව ගයන් ඉුව කළ එතුමාගේ වදන් සහ කාර්යය 

පිළිබඳ ව ිනනි ් චය කිරීමට උත්සාහ කරමු. එතුමාගේ රාජය පාලන 

්රමගයන් නවීන පරපුරට අදාල වන කරුම් කිහිපය්ව උපුටා මන්නට 

උත්සහ කරමු. 
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අබු බකර් (රළි) තුමාට හිමි වුගේ සමින සම්පන්න අරාබි රාජයය්ව 

ගනොගේ.   වන ිනටත් ිනිනධ ගමෝත්රයන්ට අයත්  පළාත් ව ගයන් 

අරාබි ගද් ය කැබලි වී තිබුණි. නබි (සල්) තුමායන් සමින කළ 

රාජයය, එතුමාගේ අභාවගයන් පසු යළිත් කැබලි වලට ගවන් වී 

සටියහ. එවකට සටි බලවත් රාජයයන් වන ඉරානය සහ ගරෝමය 

ිනසන් ඉස්ලාමීය ගයමන් සහ සරියාව වැනි පළාත් වල ඔවුන්ගේ 

බලපෑම් ගපන්වුහ.  ඔවුන් ඉතාමත් දුෂ්ට ගද් පාලන තන්ත්ර උපගයෝින 

කරමින් ගමම පළාත් හි නබි (සල්) තුමායන්ගේ  අභාවගයන් පසුව 

හට මත් උද්ග ෝ නයන්ට සහය දුන් බව ඉජිප්තතුගේ හයිකල් නමැති 

ිනද්වගත්ව පවසයි. 

ආරම්භක ඉස්ලාමීය රාජයය මුුඬය දුන් බාහිර තර්ජන ගදවර්මයට 

අයත් ිනය. පළමු වැනි තර්ජනය මුහම්මද් නබි (සල්) තුමායන්ට පසුව 

නවක රජයට zසකාත් ගමවීම ප්රති්වගෂේප කළ ඇතැම් ගමෝත්රයන් 

ඉස්ලාමීය රාජයගේ බලධාරිගයන් ඉවත් වන බව තීරයය කළහ.  

ගදවැනි තර්ජනය ඉසල්ාමයට එගරහි ව කැරලි මැසු පිරිස ඉස්ලාමීය 

රජගේ සතුරන් සමඟ සන්ධානය වී මදීනා නුවරට පහර එල්ල කර, 

එම නමරය සහ ඉස්ලාමය සහමුලින් ිනනා  කර දමන්නට සූදානම් වූ 

සතුරන්ගේ කුමන්ත්රයය. zසකාත් ගමවීම ප්රති්වගෂේප කර, කැරලි 

මැසු ගමෝත්රිකයින් පිළිබඳව වැඩි සැලකිලි දැ්විනය අව ය ගනොමැති 

බවද   ගවනුගවන්  ්වතිය හා සම්පත් ආර්වෂා කරනු පිරිස ගදවන 

වර්මගේ (එනම් ඉස්ලාම් රාජයය සහමුලින් ිනනා  කර දමන්නට 

මාර්ම ගසොයන)සතුරන් ගවත අවධානය ගයොමු කළ යුතු බව මදීනා 

නුවර ජනතාවගමන් බුඬතර පිරිස්ව අදහස් දැ්වවුහ.  

දූරදර්ශී නායකගයකු වු අබු බකර් (රළි) තුමා ගමයට ගවනස ්ව 

කල්පනා කගළේය. නබි (සල්) තුමායන්ගේ පාලන යටගත් ගරෝම 

නමරයට යැවීම සඳහා සූදානම් කර තිබු ින ාල ගසේනාව zසකාත් 

ගමවීම ප්රති්වගෂේප කළ ජනතාව ගවතට යැවීය. ගමම කැරලි කරුවන් 

ගකගරහි කිසදු අනුකම්පාව්ව ද්වවන්නට එතුමා සූදානම් නැති බව  
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ප්රකා  කගළේ ගමගසේය. “නබි (සල්) තුමායන්ගේ පාලන යටගත් 

ඔවුන් ගමවා, දැන් එය ගමවීමට ප්රති්වගෂේප කරන කුඩා ලනු කෑල්ල්ව 

සදහා වුවද මම සටන් කරන්ගනමි.”  යැයි ප්රකා  කගළේය. ගමම 

තීරයයට එගරහි වූ උමර් (රළි) “අල්ලාහ් සහ මුහම්මද් (සල්) 

ගකගරහි ින ්වාසය තැබු ජනතාවට එගරහිව මුස්ලිම්වරු සටන් 

කරන්ගන් ගකගසේදැ?”  යි ප්ර ්න කගළේය. ගමයට අබු බකර් (රළි) තුමා 

“නැමදුම සහ zසකාත් ගමවීම අතර ප්රගදදනය කරන ජනතතාවට 

එගරහිව මම සටන් කරන්ගනමි”යැයි බරැති සතකින් පිළිතුරු 

දුන්ගන්ය. 

අබු බකර් (රළි) තුමා ගමම සෘජු ප්රතිපත්තිය මත ක්රියා කළ 

ගහේතුගවන්, ඉසල්ාමීය රාජයගේ සමිනය සථ්ාපිත කරන ලදු ව, එම 

පදනම මත, ඉන් පසුව පැමිණි ඉසල්ාමීය නායකයින් ගමම දහම 

ගලොවට වයාප්තත කිරීගම් කාර්යයන්හි පහසුගවන් නිරත වුහ. අබු බකර් 

තුමාගේ ගමම පියවර අපට රාජය පාලනගේ ගදවැනි පාඩම උමන්වයි. 

එනම්, නායකගය්ව දූරදර්ශී ිනය යුත අතර, අව ය නම් අීරු තීරය 

මැීමමට පසුබට ගනොවී, අනතුරට මුුඬය දීමට සුදානම් ව සටිය යුතුය. 

එ පමය්ව ගනොව නායකගය්ව තමා මත් තීරයය පිළිබඳ ව පැන 

නිනන ප්ර ්නයන්ට සාධාරන ව, ජනතාව පිළි මත හැකි පිළිතුරු දීමටද 

සූදානම් ව සටිය යුතුය. 

කැරලිකරුවන් පරාජයට පත් කළායින් පසුව, අබු බකර් (රළි) 

තුමාගේ දූරදර්ශී භාවයට අමතර, තවත් උතුම් පුද්මලික ිනග ේෂතාව්ව 

නිරාවරයය ිනය. ඉසල්ාමීය රාජයගේ සම්පූර්යත්වය සහ සමිනය 

ආර්වෂා කිරීම සඳහා දැඩි ව ක්රියා කළ ගනොලිහිල් අබු බකර් (රළි) 

තුමා, කැරලිකරුවන් ගමල්ල කළායින් පසුව, ඔවුන්ගේ නායකයන් 

බුඬතර පිරිසට සමාව දුන්ගන්ය. ගමගසේ ලැබු සමාව නිසා තම පැරණි 

වැරදි ක්රියාවන් නිවැරදි කර මත් එම නායකයින්ට ඉස්ලාමීය ගසේවය 

සඳහා ගවගහගසන්නට අවසථ්ාව්ව ලැබුණි. පසු කාලගේ පර්සයාව 

සහ ගරෝමානු අියරාජයයන්ට එගරහි ව සදු වූ යුද්ධයන්හි සහභාින වූ 
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 ගමම නායකයන් ඉසල්ාමීය ගසේනාගේ  ්වතිම්ව ගකොටස්ව 

බවට පත් වුහ. ගමගලස සතුරන් යටපත් කර, ඉන් අනතුරු ව ඔවුන්ට 

සමාව දීගම් ප්රතිපත්තිය අබු බකර් (රළි) තුමාගේ ිනග ේෂ රාජය පාලන 

උපාය මාර්මය්ව ිනය. 

අබු බකර් (රළි) තුමා ඉතාමත් භ්වතිමත් සහ ධාර්මික 

පුද්මලගයකු යන්න කවුරුත් දන්නා කරුයකි. රගට් සාමානය 

ජනතාව සමඟ එතුමා නිතර සුහද ව සම්බන්ධකම් පැවැත්ිනය. එතුමා 

ගලෝකගේ ඉතාමත් බලවත් රාජයගේ නායකගයකු බවට පත්වීගමන් 

පසුවද ගම් සම්බන්ධකම් කිසගසේත් හීන වුගේ නැත. ින ාල ඉසල්ාමීය 

අියරාජයගේ නායක බවට පත් වූ පසුවද, ආර්වෂාව යන නමින් 

පුද්මලික ආර්වෂක භටයින් ගහෝ ගවනත් පිරිවරා යන කණ්ඩායම් 

කිසව්ව ගනොමැතිව මදීනා නුවර තුළ සහ කඩමණ්ඩිගේ සාමානය 

පුරවැසගය්ව ගමන් තනිවම ඇිනද යෑගම් පුරුද්ද අබු බකර් (රළි) තුමා 

අත්හැරිගේ නැත. ඔුඬගේ නිවගසේ ගදොර අසල මුර ගසේවක කිසගව්ව 

ගනොිනය. සෑම ගකගනකුටම, සෑම ගේලාවකම ඔුඬගේ නිවගසේ ගදොර 

ිනවෘත ව තිබුණි. අබු බකර් (රළි) තුමාගේ රාජය පාලනගයන් අපි 

ඉමැන මන්නා තුන්වැනි පාඩම වන්ගන්, පුරවැසයන් තම පාලකයාට 

ළඟා වීගම් පහසුකම තිබිය යුතු අතර, ඔවුනතර පරතරය්ව ගහෝ 

මුරකගපොල්ල්ව ගනොතිබිය යුතු බවය. 

අබු බකර් (රළි) තුමා අන් අයට ුණයවත් ගසේවය්ව ඉුව කිරීම 

සඳහා ලැගබන කිසදු අවසථ්ාව්ව පැහැර හැරිගේ නැත. ඔුඬ 

අවමිංමලය කුවයුතු වලට සහභාින ිනය. කුසිනන්ගන් ගපගළන 

ජනතාවට ආහාර සැපයු අතර අසීමප වූවන් බැහැ දැකීමටද අමතක 

ගනොකරයි. රාත්රි කාලගේ උමර් (රළි) තුමා දෑස් අන්ධ වූ මහළු 

ස්ත්රීයකගේ දදනික වැඩ කටයුතු නිම කර දීම සරිත්ව කර ගමන 

සටීගේය. එ්ව රාත්රිය්ව ගමම ගසේවය සඳහා ිනය ිනට, තමාට ගපර 

තවත් කවගරකු ගහෝ එහි පැමිය සයලු වැඩ කටයුතු නිම කර ගමොස ්

තිගබන බව ඔුඬට දැනුනි. ඉන් පසු දිනගේද ගමගලස සදු වී තිගබන  
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බව දුුව උමර් (රළි) එම පුද්මලයා කවුරුන් දැ යි ගසොයන්නට 

තීරයය කර, ඊට පසු දින රාත්රිගේ ගේලාසනින් පැමිය සැඟ වී 

සටිගේය. මුුඬය ආවරයය කර ගමන එම රහසමත පුද්මලයා පැමිණි 

ිනට, උමර් (රළි) ඔුඬ ව තදින් අල්ලා ගමන ඔුඬගේ මුුඬය නිවාරයය 

කර බැලු ිනට, එම තැනැත්තා අන් කිසගවකු ගනොව රාජය නායක අබු 

බකර් (රළි) දුුවගේය. ඉස්ලාමීය අියරාජයගේ ගදවැනි නායක බවට 

උමර් (රළි) පත්වු බව අපි මතකගේ තබා මත යුතුය. තම පාලන 

යටගත් ජීවත් වන පුරවැසයන්ගේ සුබසාධනය පිළිබඳ අබු බකර් දැ්ව 

වූ උනන්දු ව සහ ඔවුන්ට ගසේවය කිරිම සදහා ඔුඬට තිබු අවය තාව 

ගමම සද්ියය ගපන්නුම් කරයි.   නිසා අබු බකර්ගේ රාජය 

පාලනගයන් අපි ඉගමන මන්නා සේවැනි පාඩම වන්ගන් පාලකයා 

සැබැිනන්ම ජනතාවගේ ගසේවකගය්ව ගලස කටයුතු කිරීම අවය  

බවය. 

අබු බකර්ගේ පාලනය ආියපතයය්ව ගහො සර්වාියකාරිය්ව ගහෝ 

ගනොිනය. එය උපගද් ය පදනම් කර මත් පාලනයකි. රජගේ පාලනය 

මධයමතව ගනොතිබුම් නමුත් ආයාචනාව්ව පැන නැුණගන් නම් 

අවසාන තීරය මැීමගම් බලය කලීෆාවරයා සතු ිනය. බලය ිනමධයමත 

කිරීගම් ප්රතිපත්තිය යටගත්, අති ද්වෂ ඉසල්ාමීය ිනද්වතුන් ගයොදවා 

ප්රාගයෝින ව රාජය පාලනය ඉුව කිරීමට අබු බකර් ක්රියා කගළේය. 

නිදසුන්ව ව ගයන්, අබු උගබයිදා ඉබ්නු ජර්රා (රළි) මුදල් 

අමාතයාිං ය යනු  අපි අද හඳුන්වන රාජකාරිය භාරව කටයුතු 

කගළේය. රාජයයට ලැගබන හඃර්්  (ඉඩම් බදු), උ ර්් (වමාගවන් ලැබිය 

යුතු 10% බදු), ුඬඃම්ස ් (ආදායම් බදු), සහ ජිzස්යා නම් රාජයගේ 

මුස්ලිම් ගනොවන ජනතාවට ආර්වෂා සැපයීම සඳහා අය කරන බද්ද) 

යන සයලු වමකීම ඔුඬට අයත්ය. ජිzස්යා බදු ගමවන මුසල්ිම් ගනොවන 

ජනතාව, මුසල්ිම්වරුන් ගමවන ඉහත සඳහන් බදු කිසව්ව ගමවීමට 

බැඳී ගනොමැති බව ගමහි සඳහන් කළ යුතුය. සමාජගේ සුබ සාධනය, 

ගසේනාවට යුද උපකරය සැපයීම, ගසේනාවට ආර්වෂා සැපයීගම්  
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කණ්ඩායම් සූදානම් කිරීම යන සයලු කටයුතු ඔුඬගේ වමකීම 

යටගත් සදු ිනය. එගමන්ම උමර් ඉබ්නු අල් කත්තාබ් (රළි) අියකරය 

අමාතයාිං ය භාර ව සටීය. අති ද්වෂ ිනද්වතුන්ට ිනිනධ ිනෂය භාර කර, 

 වා ඉුව කිරීම සදහා අව ය වමකීම සහ බලතල පැවරීගමන් ඔවුන් 

ගකගරහි ින ව්ාස තබා රාජය පාලනය කළ අබු බකර් (රළි) තුමාගමන් 

අපට ින ාල පාඩම්ව ඉගමන මත හැක. 

ගමහි සඳහන් කරනු ලැබුගේ ඉතා ද්වෂ රාජය පාලක ගයකුගේ 

ජීිනතගේ පිුව කිහිපයකි. කීර්තිමත් ඉස්ලාමීය රාජය ඉතිහාසය 

පර්ගේෂයය කිරිමට කැමති ගකගන්ව තවත් ින ාල ප්රමාය ිනසත්ර 

ලබා මැීමමට සමත් වන බව නිසැකය. කරුම් ගකගසේ ගවතත් අබු 

බකර් (රළි) තුමාගේ ගකටි පාලන කාලගේ මුළු සමාජය තුළම 

සගහෝදරත්වය, සමානාත්මතාව සහ සාධාරයත්වය පැතිර පැවතු බව 

ස්ථීර ව ප්රකා  කළ හැක. ගමම ආදර් ය තුළින් වර්තමාන රාජය 

නායකයන් සයලු ගදනාම ඉගමන මත යුතු ිනග ේෂ කරුම් 

ගබොගහෝමය්ව තිගබන බව ඉන්දියාගේ පියා වන ගමෝහන්ලාල් 

කරම්සන්ද් මාන්ිය තුමා ඉන්දියාගේ ගකොන්ග්රස් මිතුරන්ට ප්රකාහ 

කගළේ ගමගසේය. “ශ්රී රාම්චන්ර ගහෝ ශ්රී ක්රිෂය් (හින්දු දහගම් මිතයා 

පුරුෂයින්) යන ගදගදනා ව මට උදාර පුරුෂයන් ගලස ඔබට ඉදිරිපත් 

කළ ගනොහැක. එයට ගහේතුව   ගදගදනාම ඉතිහාසය පිළිමත් 

පුරුෂයන් ගනොවන නිසාය. එගහත් අබු බකර් සහ උමර් යන 

ගදගදනාගේ නම් ගමම අවස්ථාගේ සඳහන් ගනොකර මට මඟ හැරිය 

ගනොහැක. එයට ගහේතුව   ගදගදනාම ින ාල අියරාජයයක බලවත් 

පාලකයින් ව කටයුතු කළ නමුත්,   ගදගදනාම ජීිනත් වුගේ  

ශ්රමයභාවය පදනම් කර මත් මාර්මගේ නිසාය.” (හරිජන් සඟරාව 

1937 ජූලි මස 27 වන දින කලාප) 

:http://radianceweekly.in/portal/issue/governance-in-early-islamic-

period/article/caliph-abu-bakr/#sthash.3G35c0RT.dpuf 
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