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‘ෂියා’ දහම පිළිබඳ විමසුමක්  

    
අබු ෆාතිමා 

මෑතක සට ලිංකාව තුළත් කලක පටන්  අනෙකුත් රටවල්වලත් ‘ෂියා’ දහම පිළිබඳ නිවැරදි 

අවනබෝධයකින් නතොර වූ වයාකුලත්වයක් දක්ෙට .තඑ ෙනහන්න් කටයුත්තක් ඒ පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි 

කිරීමක් ඉදිරිපත් කිරීම කානලෝචිත හා වැදගත් නලස අපි දකින්නෙමුඑ  

‘ෂියා’ යෙ පදනයන් අර්ථවත් වන්නන් කුමක් ද?  

‘ෂියා’ යනු අරාබි පදයක් වෙ අතර ෙහි සමීප සිංහල අර්ථය කණ්ඩායම, පක්ෂය, සමූහය, පිරිස, පාර්ශවය 

යෙ පදයන්නගන් නගෙ හැර දැක්විය හැකියඑ නමයට සමාෙ තවත් පදයක් අරාබි භාෂානේ දක්ෙට .තඑ 

‘හිස්බ්’ යෙ ඒක වචෙනයන් හා ෙහි බහුවචෙය වූ ‘අහ්සාබ්’ යෙ පදයන්නගන් නබොනහෝ දුරට අදහස් 

වන්නන් නමම පදයට සමාෙ අර්ථයකිඑ  

ة   نَّ مِنز ُكِِّ ِشيعن ِعن نْنز نِن ِعتِيًّا  ُثمَّ َلن ن الرَّْحز دُّ لَعن شن
ن
ُهمز أ يُّ

ن
 (٦٩)أ

“පසුව සෑම කණ්ඩායමකින් ම පරම කරුණාභරිතයාණන්ට විනරෝධතානවහි දැඩි ව සටියවුන් ව අපි 

සැබවින් ම ඉවත් කරන්නෙමු”එ (අල් කුර්ආන් 19 : 69)   

ا رن  دن فِيهن ا فنونجن هزلِهن
ن
لنة  مِنز أ فز ن ِحنِي غن ِديننةن لَعن زمن لن ال دنخن تِهِ ون ا مِنز ِشيعن ذن تنتاِلِن هن ِ ينقز ُجلننيز

لنيزهِ  زنهُ ُموَسن فنقنَضن عن كن هِ فنون ُدوِِّ ِي ِمنز عن
ن اَّلَّ تِهِ لَعن ِي مِنز ِشيعن اثنُه اَّلَّ تنغن هِ فناسز ُدوِِّ ا مِنز عن ذن ونهن

ُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبنٌِي  اِن إِنَُّه عن يزطن ِل الشَّ من ا مِنز عن ذن  (١٥)قنالن هن

“ෙම ෙගර වැසයන් නෙොසැලකිලිමත් ව සටි නමොනහොනත් ඔහු ෙගරයට පිවිසනේයඑ ෙවිට ෙහි මිනිසුන් 

නදනදනෙකු ෙකිනෙකා දබර කරමින් සටිනු ඔහු දුටුනේයඑ ෙනකකු ඔහු(මුසා)නේ පාර්ශවය අතුරින්යඑ 

අනෙකා ඔහුනේ සතුරන්නගනිඑ ඔහුනේ සතුරන් අතුරින් වූ තැෙැත්තාට ෙනරහි ව ඔහුනේ පාර්ශවය අතුරින් 

වූ තැෙැත්තා ඔහුනගන් උදේ ඉල්ලා සටිනේයඑ ෙබැවින් මුසා ඔහුට පහරක් දුන්නන්යඑ ෙසැණින් ඔහු 

නකනරහි (මරණය) තීන්දු වියඑ ‘නමය නෂන්තාන්නේ ක්රියාවකිඑ සැබැවින්ම ඔහු පැහැදිලි නෙොමය යවෙ 

සතුනරකි’ යැන් ඔහු පැවසුනේය”එ (අල් කුර්ආන් 28 : 15) 

ඉහතින් උපුටා දැක්වූනේ ‘ෂියා’ යෙ පදය අල් කුර්ආෙනේ නයදී .ති අවස්ථා කිහිපයකිඑ නමවන් වැකි 

රාශියක් අල් කුර්ආෙනේ දැකිය හැකඑ  



අලි හා මුආවියා (අල්ලාහ්නේ තෘප්තිය නමම නදනදො නකනරහි .තිනේවා) යෙ නදනදො අතර 

මතනේදයක් .ති වූ අවස්ථානේ නමම නදනදොනේ කණ්ඩායම් නදක හඳුන්වනු ලැබුනේ ‘ෂියාතු අලි’ හා 

‘ෂියාතු මුආවියා’ යනුනවනිඑ ෙනහන්න් ‘ෂියා’ යෙ පදය ආරම්භක කාලවකවානුනේ සට උපනයෝගී වී .ති 

බව පැහැදිලියඑ 

අලි හා මුආවියා තුමන් (නමම නරේෂ්ින්න් නදනදො නවත අති උතුම් 

අල්ලාහ්නේ තෘප්තිය .ති නේවා) නදනදො අතර .ති වූ මතනේදය 

ආගමික පදෙමකින් වූ ෙකක් ද?  

සහතික වශනයන් ම ෙැතඑ ගැටුමක් ආරම්භ වන්නන් මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන්නගන් (ෙතුමා නකනරහි 

අල්ලාහ්නේ ශාන්තිය හා ආශිර්වාදය අත්නේවා) පසු ඉස්ලාමීය රාජ්යනේ තුන්වෙ පාලකයා (කාලිෆ් වරයා) 

බවට පත් වූ උත්මාන් බින් අෆ්ෆාන්  තුමානේ ඝාතෙය සමගයඑ උත්මාන් තුමානේ ඝාතකන්න් අලි තුමානේ 

කඳවුනර් සටිනේ යැන් පවසෙ නචෝදොව නමයට නහේතු වූ බව සඳහන් නේඑ ෙමුත් අලි තුමා නම් පිළිබඳ ව 

පවසා .ති කරුණු නකනරහි අවධාෙය නයොමු කිරීනමන් සතයය අවනබෝධ කර ගැීමමට හැකි නේ යැන් 

විශ්වාස කරන්නෙමුඑ  

“සයල්ල නම් අයුරින් ආරම්භ වියඑ සරියානුවන් හා අප ෙකිනෙකාට විරුද්ධ ව ෙැගී සටිය ද අල්ලාහ ්

නකනරහි වූ නපොදු ආගමික විශ්වාසය, ෙකම සතයය ධර්ම දුතයාණන් පිළිබඳ විශ්වාසය, ෙකම ආගමික 

ග්රන්ථය පිළිබඳ විශ්වාසය හා ෙකම ආගමික පිළිනවත් පිළිබඳ ඔවුන් හා අප අනතනර් කිසදු නවෙසක්මක් 

නෙොතිබුනණ්යඑ අල්ලාහ් හා මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන් (ෙතුමා නකනරහි අල්ලාහ්නේ ශාන්තිය හා 

ආශිර්වාදය අත්නේවා) පිළිබඳ කිසදු නවෙස ්විශ්වාසයක් .ති කර ගැීමමක් අපි ඔවුන්නගන් අනප්ක්ෂා 

නෙොකනළමුඑ ෙනලසම ඔවුන් ද අපනේ ආගමික විශ්වාසනයහි නවෙසක් අනප්ක්ෂා නෙොකරතිඑ 

නදපාර්ශවයම නමම කරුණු පිළිබඳ ෙක්සත් ව සටිතිඑ නදපාර්ශවය අතර මත නේදයට නහේතුව උත්මාන් 

තුමානේ ඝාතෙය පිළිබඳ ප්රශ්ෙයන්එ අප අතනර් නබදීමක් .ති කිරීමට නහේතු වූනේ නමම ප්රශ්ෙයන්එ නමම 

ඝාතෙනේ වගකීම මනේ නදොරකඩ තබන්ෙට ඔවුන්ට අවශය වියඑ සහතික වශනයන් ම ඔවුන්නේ නචෝදො 

වලින් පරිපුර්ණ නලසම මා නිනදොස් ය”එ (මුලාරය: Nahjul Balaghah, letter 58, p. 474)        

අලි තුමා විසන් ම නමම මත නේදය ආගමික ෙකක් නෙොවෙ බවත් ෙතුමානේ නද්ශපාලෙ සතුරන් 

ප්රතික්නෂේපකන්න් (කාිරර්) නලස හැිනන්වීමට කටයුතු නෙොකළ බවත්  වර්තමාෙ ‘ෂියා’ දහනම් 

අනුගාමිකන්න්නේ පිළිගැීමමට ලක් වී .ති මුලාර අනුව ම පැහැදිලි ව දකින්ෙට .තඑ නමම ප්රකාශෙනයන් 

වර්තමාෙ ‘ෂියා’ දහනම් මුලික පදෙම බිඳ වැනටෙ බව පිළිගන්ෙට සදුනවෙවා නෙොනේ ද? වර්තමාෙ 

‘ෂියා’ දහනම් අනුගාමිකන්න් සතයය වශනයන් ම අලි තුමාණන් ව අනුගමෙය කරන්නන් ෙම් 

ෙතුමාණන්නේ ඉහත ප්රකාශෙය අනුව කටයුතු කළ යුතු නෙොනේ ද? නමයට අමතර ව අලි තුමාණන් 

තමන්නේ අනුගාමිකන්න් අමතා කළ ප්රකාශෙය නකනරහි අවධාෙය නයොමු කරෙ නලස ඉල්ලා 

සටින්නෙමුඑ  

“නුඹලා ඔවුන්ට බැෙ වැදීම මම පිළිකුල් කරන්නෙමිඑ ඔවුන්නේ ක්රියා හා ස්ථාවරය පිළිබඳ පැහැදිලි කර 

දීම කථෙයට වඩාත් සුදුසු පිළිනවතක් නලසත් කරුණු ඒත්තු ගැන්වීමට වඩාත් සුදුසු විවාද පිළිනවතක් 

නලසත් දකින්නෙමිඑ ඔවුෙට බැෙ වැදීම අතහැර ‘අපනේ හා ඔවුන්නේ රුධිරය ආරක්ෂා කර නදනු මැෙව! 

ඔවුන් හා අප අතර සමාදාෙය .ති කර නදත්වා! ඔවුන්නේ නෙොමග යෑනමන් ඔවුන් ව ඉවත් නකොට 

නෙොදැනුවත් ව සටියවුන් හට ෙමගින් සතයය දැෙ ගැීමමට අවස්ථාව උදා කර නදත්වා! කැරලි ගැසීමටත් 

විරුද්ධතාව දැක්වීමටත් නපළ ගැසුණු පිරිස ෙන්න් ඉවත් කර නදත්වා!’ යැන් මහා කාරුණික අල්ලාහ්නගන් 

.යද සටින්ෙ”එ (මුලාරය : Nahjul Balaghah Sermon 204)  

වර්තමාෙ ‘ෂියා’ දහම අනුගමෙය කරන්ෙන් ඉහත අලි තුමා විසන් නදෙ ලද නරේෂ්ි උපනදස ්

පිළිපදින්ෙන් ව සටින්නන් ද? සැබැවින්ම ෙැතඑ අප ඔවුන්නගන් රවණය කරමින් සටින්නන් මහා 

කාරුණික අල්ලාහ් විසන් තම අවසාෙ ධර්ම දුතයාණන්නේ (ෙතුමා නකනරහි අල්ලාහ්නේ ශාන්තිය හා 



ආශිර්වාදය අත්නේවා) මිතුරන් හා සහගාමීන් නලස නතෝරා ගත් අබුබකර් සද්දීක් උමර් බින් කත්තාබ් 

(අල්ලාහ්නේ තෘප්තිය නමම නදනදො නකනරහි .තිනේවා) වැනි මිනිසුන් අතුරින්  නරේෂ්ි තම මිනිසුන් 

පිළිබඳ ව කරන්ො වූ නින්දා අපහාස අවලාද හා ශාප කිරීම් පමණිඑ නමම පිරිස අති උතුම් අල්ලාහ්නේ 

නිවැරදි මය නපන්වීනමන් හා මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන්නේ පිළිනවතින් නකතරම් දුරට නෙොමග නගොස ්

.ත්නත් ද යන්ෙ අවනබෝධ කර ගැීමමට නමම සාධකය පමණක් ප්රමාණවත් යැන් විශ්වාස කරන්නෙමුඑ 

මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන් (ෙතුමා නකනරහි අල්ලාහ්නේ ශාන්තිය හා 

ආශිර්වාදය අත්නේවා) ජීවත් ව සටි කාලනේ ‘ෂියා’ දහම පැවතිනේ ද?  

‘ෂියා’ දහම මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන්නේ (ෙතුමා නකනරහි අල්ලාහ්නේ ශාන්තිය හා ආශිර්වාදය අත්නේවා) 

අනුමැතිය .තිව ෙම කාල වකවානුනේ පැවතිනේ යැන් යනමක් පවසන්නන් ද ඔහු නියත වශනයන්ම ඉතා 

භයාෙක මුසාවාදිනයක් යැන් සහතික නකොට කිව හැකඑ ‘ෂියා’ දහම වර්තමාෙනේ අනුගමෙය කරන්ෙන් 

අතර ම නමහි ආරම්භක කාල වකවානු පිළිබඳ මත නේද පවතීඑ මුහම්මද් තුමාණන්නේ (ෙතුමා නකනරහි 

අල්ලාහ්නේ ශාන්තිය හා ආශිර්වාදය අත්නේවා) කාලනේ නමම නෙොමග ගිය මතවාදය පැවති බවට .ති 

පදෙම් විරහිත අසතයය සාක්ෂියක් පහතින් උපුටා දක්වා .ත්නතමුඑ 

“නමම ‘ෂියා’ බීජ්ය ඉස්ලාමනේ නරෝපණය කළ පළමු පුද්ගලයා අන් කිසනවකු නෙොව මුහම්මද් තුමාණන් 

යඑ නවෙත් වචෙ වලින් පවසන්නන් ෙම් ‘ෂියා’ බීජ්ය හා ඉස්ලාමනේ බීජ්ය සමාෙ අයුරින් නරෝපණය 

කරෙ ලදීඑ ෙය නරෝපණය කළ තැෙැත්තා (මුහම්මද් තුමාණන්) ෙයට නිස සාත්තු කිරීම් ලබා නදමින් ෙය 

ශක්තිමත් අයුරින් වැනඩන්ෙට තම ජීවිත කාලය තුළ කටයුතු කළ අතර ෙතුමානේ මරණනයන් පසු ෙය 

මල්ඵල දරන්ෙට පටන් ගත්නත්ය”. (Aal Khasif al Ghataa – ‘Asl al Shia wa Usooliha’ 

– page 87) 

නමය කිසදු සැකයකින් නතොර පරිපුර්ණ මුසාවාදයක් බව සහතික නකොට පැවසය හැක්කකිඑ ඉහත 

අසතය ප්රකාශෙය සොථ කිරීම පිණිස තවත් අසතයයන් කිහිපයක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරතිඑ අසතය ෙබි 

වදෙක් බුහාරී හා මුස්ලිම් හදීස් ග්රන්ථයන් හි සඳහන් යැන් අසතය නලස පවසා ෙය නගෙ හැර දැක්වීම 

ඔවුන්නේ පළමු උත්සාහයන්එ වර්තමාෙ නබොනහෝ ‘ෂියා’ නල්ඛකන්න් ෙබි වදෙක් නලස අසතය නලස 

නගෙ හැර දක්වෙ ප්රකාශෙය ෙම් “ජ්යග්රාහකන්න් වන්නන් අලි හා ඔහුනේ ෂියා වරුන් ය”එ ඔවුන්නේ 

නබ්ගල් සාධාරණීය කිරීම පිණිස හා තමන්නේ අනුගාමිකන්න් හා පාිකන්න් නෙොමග යැවීම පිණිස 

හදීස් ග්රන්ථයන් උපනයෝගී කර ගනිමින් ෙබි වදන් විකෘත නකොට ඉදිරිපත් කිරීම මහා නදදවාචකයක් 

නලස අපි දකින්නෙමුඑ නම් පිළිබඳ ව ‘ෂියා’ දහනම් විද්වනතක් නලස සැලනකෙ ඉබ්න් අබිල් හදීද් 

(හිජ්රි 586 – 656) විසන් පවසා .ති කරුණු පහතින් උපුටා දක්වා .ත්නතමුඑ  

“සද්ගුණය පිළිබඳ අසතය හදීස් නගතීම ආරම්භ වුනේ ‘ෂියා’ වරුන්නගනිඑ ආරම්භනේ තමන්නේ ඉමාම් 

වරුන් පිළිබඳ නරේෂ්ිකම් උප්ප්පා දැක්වීම පිණිස නමනලස හදීස් යැන් පවසමින් අසතය නගතීම් සදු වියඑ 

තමන්නේ ප්රතිපාක්ෂිකන්න් සමග තිබු ෙදිරිවාදිකම් පිරිමැසීම පිණිස ඔවුන් විසන් නමනලස කරෙ ලදී”එ 

(See Sharh Nahjul Balaghah Vol 1, Page 783 – Quoting from al Shia wat 

Tashayyu Page 19) 

‘ෂියා’ දහම සැබැවින් ම ආරම්භ වුනේ කවදා ද?  

‘ෂියා’ ඉතිහාසඥන්න් අතර නම් පිළිබඳ නබොනහෝ බරපතළ පරසප්රයන් දැකිය හැකඑ ප්රසද්ධ ‘ෂියා’ 

ඉතිහාසඥනයකු වූ අබූ ඉෂ්හාක් ඉබ්න් අල් ෙදීම් (හිජ්රි 297 – 385) පවසෙ පරිදි නමය සදු වුනේ ‘ඔටු 

සටෙ’ ආරම්භ වීමත් සමගයඑ ඔහුනේ අදහස් පහතින් උපුටා දක්වා .ත්නතමුඑ  

“තල්හා සහ අස් සුබන්ර් අලිනේ ස්ථාවරය සමග ෙකය නෙොවී උත්මාන්නේ ඝාතකයන්ට දඬුවම් දීම 

හැර අන් කිසවක් පිළි ගත නෙොහැකිය යෙ මතය දැරූ අවස්ථානේ ඔවුන් සමග සටන් කිරීම පිණිස අලි 



විසන් ඔහුනේ බල.ණි නමනහය වෙ ලදීඑ ෙම අවස්ථානේ අලි අනුගමෙය කළ පිරිස ‘ෂියා’ වරුන් යැන් 

සඳහන් කරෙ ලදී”. (‘Al Fihrist’ – Ibn Al Nadim – Page 249, from Ash Shia 

wat Tashayyu – Ehsan Elahi Zaheer – Page 25)          

තවත් ෂියා නල්ඛකනයකු වූ කාමිල් මුස්තෆා අල් ෂන්බි නම් පිළිබඳ ව සඳහන් කරන්නන් කුමක් ද යන්ෙ 

විමසා බලමුඑ 

“ස්වාධීෙ නලස ‘ෂියා’ යෙ පදය භාවිතයට ෙන්නන් අල් හුසන්න් ඝාතෙය කිරීනමන් පසුවයඑ නමම පදයට 

නිශ්චිත අර්ථයක් ලැනබන්නන් නමම සදුවීනමන් පසුවය”. (‘The Link Between Sufism and 

Shiaism’ – Mustafa Kamil al Shaybi – Page 23 – Quoted from Ash Shia wat 

Tashayyu – Ehsan Elahi Zaheer – Page 26)   

‘ෂියා’ දහනම් උපත පිළිබඳ ඔවුන්නේ විද්වතුන් නල්ඛකන්න් හා ඉතිහාසඥන්න් අතර ම පවතිෙ 

ගැටුම්කාරී මතයන් නදස විමසලි .සන් බලෙ විට මහා කාරුණික අති උතුම් අල්ලාහ්නේ සතය දහම 

‘ෂියාකරණයට’ (අසතය මත පදෙම් වී නේද නකොට කැබලි කිරීමට) ලක් කිරීනම් උත්සාහය අසාර්ථක 

අවසාෙයකට පාත්ර වී සහතික වශනයන් ම පරාජ්යට පත් වනු නිසැකයඑ  

‘ඉන්ෂා අල්ලාහ’් මීළය ලිපිනයන් ඓතිහාසක කරුණු හා සාධක පදෙම් කර ගනිමින්  ‘ෂියා’ දහනම් 

ආරම්භක කර්තෘවරුන්  කවුරුන් දැන් විමසා බලමුඑ       

  

  

ෂියා දහනම් ආරම්භක කර්තෘවරුන් කවුරුන්ද? 

සෑම දහමක් සම්බන්ධනයන්ම මිහිතලය මත යම් ආරම්භක ශාස්තෘවරනයකු නහෝ 

ෙයට මුල් වූ ධර්ම දුතනයකු නහෝ පිරිසක් නහෝ පිළිබඳ සඳහෙක් .තඑ නමම 

ආරම්භක කර්තෘවරුන් පදෙම් කර නගෙ ෙම දහනම් ස්වභාවය පිළිබඳ 

අවනබෝධයක් ලබා ගැීමම පහසු කරුණකිඑ නමම මතය මුල් කර නගෙ ෂියා දහනම් 

ආරම්භක කර්තෘවරුන් කවුරුන් දැ’න් විමසුමක නයදීනමන් ෙම දහනම් අරමුණු, 

ස්වභාවය නමන්ම අනප්ක්ෂාවන් කුමක් ද යන්ෙ පිළිබඳ ව අවනබෝධයක් ලබා 

ගැීමම පහසු වනු .තඑ  

ෂියා දහනම් ආරම්භකන්න් පිළිබඳ ව විමසුමක නයදීනම්දී යුනදේ ඉතිහාසය ගැෙ 

ෙක්තරා ප්රමාණයක දැනුමක් ලබා ගැීමම වැදගත් සාධකයක් නලස අපි දකින්නෙමුඑ 

‘යුනදේවාදී කුමන්ත්රණ’ ෙමින් පළ නකොට .ති ග්රන්ථනයන් පහත සඳහන් නකොටස 

උපුටා දක්වන්ෙට කැමැත්නතමුඑ  

“යුනදේ කුමන්ත්රණකරුවන් ඉස්ලාමය අඩපණ කිරීමට අවසථ්ා බල බලා කල් මැරූ 

බව ඉතිහාසය නපන්වා නදන්එ විනශේෂ පුහුණුවක් ලද .තැම් යුනදේනවෝ මුස්ලිම් 

සමාජ්යට බැඳී ෙහි ආගමික විශ්වාසය නකලසීනම් අදහසන් අනිටු ෙවීකරණ ද ධර්ම 

විනරෝධී සිංකල්ප ද නයෝජ්ො කළහඑ ඒවා සදු නකරුනණ් ඉතා සූක්ෂම ආකාරනයනිඑ 



ෙනහත් ඔවුන්නේ කුමන්ත්රණ නකතරම් සාර්ථක වූවා දැ’න් කිවනහොත් ඒකීය 

නදවියානේ අවසන් දූත මුහම්මද් තුමාණන්නේ අභාවනයන් පසු මුස්ලිම් සමාජ්නයහි 

සදු වූ යම් මතනේදකාරී කරුණු ගැෙ අදට ද විවාද නකනර්එ යුනදේ අනුග්රහනයන් 

මුස්ලිම් සමාජ්යට වෑහුණු වයාජ් අදහස් සහ අණ පෙත් ඉවත් කිරීමට නබොනහෝ 

මුස්ලිම් විශාරදනයෝ සය කාලය වියදම් කර දැඩි නවනහසක් දැරූහඑ අවාසොවකට 

නදෝ මුස්ලිම් සමාජ්යට නකරුණු අති සූක්ෂම යුනදේ විොශ කිරීම් වලින් ෙහි 

ඉතිහාසය පිරී ඉතිරී .තඑ මුස්ලිම් ඉතිහාසනයහි මුණ ගැනසෙ සයප් උපද්රවයන්ට 

යම් ආකාරයක යුනදේ බලපෑමක් .තඑ නවෙත් ජ්ාතීන්ට ආගම් වලට හා මුස්ලිම් 

සමාජ්ය සමය ගැටුම් .ති වීමට යුනදේනවෝ උපකාර කළහඑ මුස්ලිම් සමාජ්යට හානි 

කිරීමට ඉදිරියට ආ අරාබි පිළිම වන්දොකරුවන්ට ඔවුහු සහනයෝගය දැක්වූහ”එ 

(“යුනදේවාදී කුමන්ත්රණ” - සිංසක්ාරක ආචාර්ය ඒඑ කරුණාරත්ෙ - පිටු 10 – 11)   

යුනදේවන්නේ ඉතිහාසය නමන්ම වර්තමාෙ ක්රියාකාරකම් නදස විමසා බැමේනම්දී 

අපට ෙක් වැදගත් කරුණක් පැහැදිලි ව දකින්ෙට .තඑ ඔවුන්නගන් බහුතරයක් තම 

අරමුණු හා අනප්ක්ෂාවන් සාක්ෂාත් කර ගැීමම පිණිස විවිධ ආකාරනේ කපටි හා 

කුහක උපක්රම උපනයෝගී කර ගැීමම ඔවුන් අතර පිළිගත් සම්ප්රදායක් ව පවතීඑ 

විශව්නේ අධිපති මහා කාරුණික අල්ලාහ් විසන් ඊසා ධර්ම දුතයාණන් නවත පහළ 

කරෙ ලද ‘ඉන්ජීල්’ නද්ව පණිවිඩය ෙම යුගනේ ජ්ෙයා අතනර් ඉතා ශීඝ්රනයන් 

වයාප්ත වන්ෙට වූ අවස්ථානේ ෙය මැඩපැවැත්වීමට බලය නයදීම අසාර්ථක බව 

අවනබෝධ කර ගත් යුනදේවන් නමම සතයය දහම විොශ කිරීම පිණිස අප්ත් උපායක් 

ක්රියාත්මක කළහඑ නම් අනුව ඊසා ධර්ම දුතයාණන්නේ දහම අභයන්තරනයන් විොශ 

කිරීම පිණිස ෙව වැඩපිළිනවළක් සකස් නකොට ක්රියාත්මක කිරීමට උපාය සකස ්

කළහඑ ඊසා ධර්ම දුතයාණන් නමනලොවින් ඉවත් ව නදවිඳුන් නවත ගියාන්න් පසුව ෙම 

දහනම් වගකිව යුත්නතක් නලස Paul නෙොනහොත් Saul යෙ ෙම් වලින් හැිනන් වූ 

පාවුප් ෙම් වූ තැෙැත්තා ව .තුළත් නකොට ඊසා ධර්ම දුතයාණන් මගින් පහළ කරෙ 

ලද සතයය දහම ෙම දහනම් .තුළාන්තනේ සට විකෘති කිරීමට කටයුතු කරෙ ලදීඑ 

සතයය දහම අවනබෝධ කර නගෙ සටි අවිංක පිරිස නකොනතක් විරුද්ධතාවන් 

දැක්වුව ද නිරතුරු ව යුනදේවන්නගන් ලද නෙොමද සහනයෝගය මත පාවුප්නේ විකෘති 

කිරීම් සාර්ථක අයුරින් ක්රියාත්මක කිරීනම් ප්රතිඵලයක් නලස අද අප නවත ලැබී 

.ත්නත් ඊසා ධර්ම දූතයාණන් නද්ශිත දහමට වඩා පාවුප්නේ විකෘති කිරීම් 

අන්තර්ගත කිතුනු දහමයඑ 

විශව්නේ අධිපති නදවිඳුන් විසන් මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන් නවත අල් කුර්ආෙය 

පහළ නකොට මුළු මහත් මනුෂය වර්ගයාටම අදාළ නලොව අවසාෙය දක්වා පවතිෙ 

නදවිඳුන්නේ අවසාෙ දිවයමය මාර්නගෝපනද්ශය ලබා දුන් විට යුනදේවන් ෙැවතත් 

නමම දහම තිඹිරි නගන්දීම නගල සඳ දමන්ෙට විවිධ කුමන්ත්රණකාරී ක්රියාවන් හි 

නියැප්ණහඑ නමම කුමන්ත්රණ විවිධ පැතිකඩයන් ඔස්නසේ ක්රියාත්මක කරෙ ලදීඑ 

නමම උත්සාහයන් හි නකොටසක් නලස ආරම්භනේ මුහම්මද් තුමාණන් ව ඝාතෙය 



කිරීමට විවිධ උපක්රම නයදුහඑ නමම උපක්රමයන් අතරතුර ඉස්ලාමයට හා මුස්ලිම් 

ප්රජ්ාවට ෙනරහි ව සන්ෙද්ධ ක්රියාවන් හි ද නියැප්ණහඑ තවත් විනටක මුස්ලිම් ප්රජ්ාව 

සමග සාමය හා සහනයෝගීතා ව පිළිබඳ ගිවිසුම් අත්සන් නකොට මුස්ලිම් ප්රජ්ාවට 

ෙනරහි ව යුද කිරීමට ෙෙ සතුරාට රහසගත ව උපකාරී කිරීමට ද ඔවුන් විසන් 

කටයුතු නකොට .ති අවසථ්ා ඉතිහාසනේ පිටු අපට හඬ ෙගා පවසමින් සටින්එ 

නමවන් සයප් කුමන්ත්රණකාරී ෙදිරිවාදිකම් මගින් ඊසා ධර්ම දුතයාණන් නවත පහළ 

කරෙ ලද සතයය දහම විොශ කිරීමට නවර දරා ෙම සයප් උත්සාහයන් අසාර්ථක වූ 

විට ෙම දහම අභයන්තරනේ සට විකෘති නකොට විොශ කිරීමට පාවුළු නකනෙකු 

උපනයෝගී කර ගත් අයුරින් ම යුනදේවන් විසන් ඔවුන්නේ නිනයෝජිතනයකු මගින් 

ඉස්ලාමය විකෘති නකොට විොශ කිරීමට කටයුතු කරෙ ලදීඑ නමමගින් ඉස්ලාමනේ 

සතයය මය නපන්වීම විකෘති කිරීම හා මුසල්ිම් ප්රජ්ාව නේදබින්ෙ කිරීම ඔවුන්නේ 

අරමුණ වූ බව පැහැදිලි ව දකින්ෙට .තඑ පාවුළු විසන් ඊසා ධර්ම දුතයාණන් 

සම්බන්ධනයන් ක්රියා කළ නලස ම නයනමෙනේ සට පැමිණි අබ්දුල්ලා බින් සබා ෙම් 

වූ යුනදේනවකු ව ඉස්ලාමිකනයකු නලස කටයුතු කිරීමට සලස්වා ඔවුන්නේ කුහක 

ෙයාය පත්රය ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් සහගත ව ඉදිරිපත් වූහඑ  

මුළුමහත් මනුෂය වර්ගයාටම නලොව අවසන් වෙතුරු පවතිෙ සතයය දහම නලස  

අල් කුර්ආෙය මගින් පහළ කරෙ ලද අවසාෙ දිවයමය මාර්නගෝපනද්ශය සුවිනශේී  

ලක්ෂණයන්නගන් යුක්ත වූවකිඑ විශ්වනේ අධිපති මහා කාරුණික නදවිඳුන් විසන් 

අල් කුර්ආෙයට නපර පහළ කරෙ ලද සයප් දිවයමය මාර්නගෝපනද්ශයන් ෙක් 

යුගයකට නහෝ ෙක් ජ්ෙ නකොට්ිාසයකට පමණක් සීමා වූවකිඑ නමම නහේතුව නිසාම 

ෙම දිවයමය මාර්නගෝපනද්ශයන් සදා සුරක්ෂිත ව තබා ගැීමනම් අවශයතාව මතු 

නෙොවීයඑ අල් කුර්ආෙය නලොව අවසන් වෙතුරු සුරක්ෂිත කිරීනම් අවශයතාව .ති 

අතර ෙය ෙනලසම සුරක්ෂිත කිරීනම් වගකීම විශව්නේ අධිපති මහා කාරුණික 

නදවිඳුන් විසන් සහතික නකොට .තඑ      

“සැබවින්ම නමනෙහි කිරීම (අල් කුර්ආෙය) පහළ කනළේ අපමයඑ තවද සැබවින්ම 

ෙය ආරක්ෂා කරන්ෙන් වන්නන් ද අපමය”එ (අල් කුර්ආන් 15 : 9) 

ඉහත අල් කුර්ආන් වැකිය සැබෑ කරමින් යුනදේ නහෝ අන් කිසදු කුමන්ත්රණයකට 

ඊසා ධර්ම දුතයාණන්නේ දිවයමය පණිවිඩය විකෘති කළාක් නමන් අල් කුර්ආෙය 

විකෘති කිරීමට හැකියාවක් කිසනවකුටවත් ලැබී නෙොමැතඑ නමය නලොව අවසන් 

දිෙය දක්වා ෙනලසම සුරක්ෂිත ව පවතිනු .තඑ ෙමුත් අබ්දුල්ලාහ් බින් සබා 

උත්මාන් බින් අෆ්ෆාන් තුමානේ රාජ්ය පාලෙ කාලනේ මදීො ෙගරයට පැමිණ 

ඉස්ලාමිකනයකු නලස නවස්වලා නගෙ නදවිඳුන්නේ සතයය දහම අනුගමෙය කළ 

පිරිස අතර නේද .ති කිරීනම් කටයුතු ආරම්භ කරෙ ලදීඑ ෂියා දහනම් මුල් බීජ්ය 

වැපිරීනම් කටයුතු සදු වන්නන් අබ්දුල්ලාහ් බින් සබා ෙම් වූ ඉසල්ාමිකනයකු නලස 

නවස්වලා ගත් නමම යුනදේ විංචනික හා කුහකයානේ කපටි ක්රියා ආරම්භ කිරීමත් 

සමගයඑ  



ෂියා දහම ඉස්ලාමනේ ප්රනේදයක් නලස හුවා දැක්වීමට නවර දරෙ ෂියා ොයකන්න්ට 

තම ආගමික සිංකල්පනේ ොයකයා වූ නමම අබ්දුල්ලාහ් බින් සබා කුහකයානේ 

ඉතිහාසය අති බරපතළ අවමාෙයක් වී .ති නහන්න් මෑතක දී .තැම් ෂියා 

ොයකන්න් විසන් අබ්දුල්ලාහ ්බින් සබා ෙමින් කිසනවකු ඉතිහාසනේ නෙොසටි බවත් 

ෙය සැබවින් ම මෙඃකල්පිත චරිතයක් පමණක් බවත් දක්වා .තඑ ෂියා දහනම් 

ආගමික සිංකල්පනේ ොයකයා වූ අබ්දුල්ලාහ් බින් සබා ඔවුන්ට ඉමහත් 

අවමාෙයක් බව අපි පිළිගන්නෙමුඑ අපනේ ප්රශ්ෙය වී .ත්නත් ශත වර්ෂ දාහතරක් 

තිස්නසේ ඔවුන්නේ සයප්  ආගමික විද්වතුන් විසන් නමම චරිතය පිළිබඳ මුණිවත රැක 

ෂියා දහම .ති කිරීනම් ක්රියාවලිනේ දී ඔහුනේ කාර්යභාරය පිළිබඳ කිසදු මත 

නවෙසක නෙොසටිනේ කුමෙ නහේතුවක් නිසාද යන්ෙයඑ  අබ්දුල්ලාහ ් බින් සබා 

ඓතිහාසක ව මිතයා චරිතයක් බව හුවා දක්වන්ෙට නවර දරෙ ෂියා දහනම් 

ොයකන්න්නේ මතවාදයන් හා ඒ පිළිබඳ ෂියා දහනම් මුලාර ම උපනයෝගී කර 

ගනිමින් නමම මතවාදයන් හි අර්ථ ශූෙයත්වය ඔප්පු කරෙ නතොරතුරු පහත සඳහන් 

නවබ් සම්බන්ධකනයන් සවිසත්රාත්මක ව ලබා ගත හැකඑ        

http://www.shia.bs/series/the-founder-of-the-shia-sect-is-abdullah-bin-

saba-al-yahudi.cfm  

අබ්දුල්ලාහ් බින් සබා සහතික වශනයන් ම ඓතිහාසක සතයය චරිතයක් බවත් ෂියා 

දහම බිහි කිරීනම් කටයුත්නත් දී ඔහුනේ දායකත්වය පිළිබඳ අදහස ්දක්වෙ ඔවුන්නේ 

ආගමික විද්වතුන් හා කිස විනටක වැරදි සදු විය නෙොහැකි යැන් ඔවුන් විශ්වාස 

කරෙ ඔවුන්නේ නමම ඉමාම් වරුන් පිළිබඳ ව නමම නුතෙ ෂියා මතවාදීන් දක්වෙ 

ස්ථාවරය කුමක් ද යන්ෙ ගැෙ ද දැෙගන්ෙට කැමැත්නතමුඑ  

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් සබා පිළිබඳ ඉසල්ාමීය, බටහිර නහෝ ප්රාචීනවෙනේදීන්නේ මුලාර 

උපුටා නෙොදක්වා ෂියා දහනම් විශ්වාසය අනුව මිහිතලය මත අල්ලාහ්නේ 

නිනයෝජිතන්න් හා කිස විනටක වැරදි සදු විය නෙොහැකි යැන් ඔවුන් විශව්ාස කරෙ 

ඔවුන්නේ ඉමාම් වරුන් දරෙ මතයන් පහතින් උපුටා දක්වා .ත්නතමුඑ විශව්නේ 

අධිපති මහා කාරුණික අල්ලාහ් පිළිබඳ නමවන් අභූත මත ලියන්ෙට සදුවීම පිළිබඳ 

අල්ලාහ්නේ සමාව .යද සටින්නෙමුඑ  

පළමුව ෂියා දහනම් අති දැවැන්ත ොයකනයකු, ඉතිහාසඥනයකු හා වැරදි සදුවීනමන් 

සුරක්ෂිත යැන් විශව්ාස කරෙ ෂියා ඉමාම් වරනයකු වූ  අබූ මුහම්මද් අල් හසන් බින් 

මූසා අල් නුබක්ති පිළිබඳ අනෙකුත් පිළිගත් ෂියා ොයකන්න් පවසෙ දෑ විමසා පසුව 

ඔහු අබ්දුල්ලාහහ් බින් සබා ගැෙ දක්වෙ අදහස් විමසා බලමුඑ    

“හිජ්රි වර්ෂ 300 ට නපර හා පසු භාෂා දැනුනමන් නරේෂ්ිනයකු වූ අබූ මුහම්මද් අල් 

හසන් බින් මූසා අල් නුබක්ති  ඔහුනේ සයප් සමකාලිකන්න් අබිබවා ගිය අනයකු 

විය”එ (Al Fihrist: Al Najashi, Page 47 – From Ash Shia was Sunnah Page 22)  

http://www.shia.bs/series/the-founder-of-the-shia-sect-is-abdullah-bin-saba-al-yahudi.cfm
http://www.shia.bs/series/the-founder-of-the-shia-sect-is-abdullah-bin-saba-al-yahudi.cfm


“අබූ මුහම්මද්, භාෂා විශාරදනයක්, දාර්ශනිකනයක්, (ෂියා) ඉමාම් වරනයක්, ආගමික 

විශව්ාසය පිළිබඳ අවිංක නලස කටයුතු කරන්නෙක්, අති විශව්සීමයත්වයකින් 

යුක්ත වූනවක් හා විද්වතුන් අතුරින් ප්රමුඛනයකු ද විය”. (Al Fihrist: At Tusi, Page 98 – 

From Ash Shia was Sunnah Page 22) 

“අල් හසන් බින් මූසා නමම ආගමික සම්ප්රදානේ කීර්තිමත් පුද්ගලනයකු වෙ අතර 

ෙහි නරේෂ්ි  විද්වනතකු ද නවන්එ ෙතුමා භාෂා විශාරදනයකු වෙ අතර නමම ආගමික 

විශව්ාසනේ ඉමාම් වරනයකු ද නවන්”එ (Majaalis al Mumineen – Nurallah At Tasturi – Page 

177 – from Ash Shia was Sunnah Page 22)  

ෂියා මුලාර පදෙම් කර ගනිමින් අබූ මුහම්මද් අල් හසන් බින් මූසා අල් නුබක්ති 

ෙම් වූ නමම ෂියා ඉතිහාසඥයා, විද්වතා හා වැරදි සදුවීනමන් සුරක්ෂිත යැන් විශව්ාස 

කරනු ලබෙ නමම ෂියා ඉමාම් වරයා විසන් අබ්දල්ලාහ් බින් සබා පිළිබඳ ව පවසා 

.ති දෑ විමසා බලමුඑ  

“අබ්දල්ලාහ් බින් සබා විසන් අබු බක්ර්, උමර්, උත්මාන් සහ මුහම්මද් තුමාණන්නේ 

අනෙකුත් සහගාමීන් (සමීප මිතුරන්) ගැෙ අපවාද ෙගමින් ඔවුන් ව ප්රතික්නෂේප 

කරෙ ලදීඑ නමනලස අපවාද ෙගෙ නලස ඔහු ව දිරිගන්වුනේ  අලි තුමා විසන් යැන් ද 

ඔහු පවසා සටිනේයඑ අලි තුමා විසන් ඔහු ව අත්අඩිංගුවට නගෙ ප්රශේ කිරීනම් දී 

ඔහුට ෙනරහිව තිබු නචෝදො පිළිගත් අතර අවසාෙනේදී ඔහුට මරණ දඬුවම නියම 

කරෙ ලදීඑ නම් අවස්ථානේ අවට සටි පිරිස ‘අනහෝ විශ්වාසවන්තන්න්නේ 

ොයකයානණනි! ඔබතුමා නකනරහි හා ෙබි තුමාණන්නේ නිවැසයන් නවත 

නසනෙහස හා  ඔබතුමාට පක්ෂපාතිත්වය   නවත ජ්ෙයා .රයුම් කරන්නෙකු 

නකනරහි නකනලස ෙම් මරණ දඬුවම නියම කරන්නන් දැ’න් හඬ ෙගමින් අසා 

සටින්ෙට වූහඑ අලි තුමා විසන් අබ්දල්ලාහ් බින් සබා ව අල් මදාන්න් (ෙවකට 

ඉරාෙනේ අග නුවර) ෙගරයට පිටුවහල් කරෙ ලදීඑ අලි තුමානේ දැනුම් නත්රුම් 

.ති සහායකින් පවසා සටිනේ අබ්දල්ලාහ් බින් සබා යුනදේනවකු වූ අතර ඉස්ලාමය 

වැලඳ ගැීමනමන් පසු අලි තුමාට පක්ෂපාතී ව කටයුතු කළ බව යඑ ඔහු යුනදේනවකු 

ව සටි අවධිනේ  ඔහුනේ මතය වූනේ මූසා ෙබි තුමාණන්ට පසුව වගකීම් පැවරිය යුතු 

ව තිබුනණ් යූෂා බින් නූන් (Yusha Bin Noon – Biblical name Joshua) නවත 

බවයඑ ෙනලසම ඉසල්ාමය වැලඳ ගත්තාන්න් පසු මුහම්මද් තුමාණන්නේ අභාවනයන් 

පසු අලි තුමාණන්ට ොයකත්වය දිය යුතු බව ඔහු විසන් හඬ ෙගෙ ලදීඑ අලි 

තුමාණන්ට (දැෙට ෂියා දහනම් .ති ඉමාම් සිංකල්පය අනුව) ඉමාමත්වය ප්රසද්ධිනේ 

පවසා සටිෙ ලද්නද්ත් ඔහු විසනිඑ ෙවක් පටන් ෂියා දහමට ෙනරහි වන්ෙන් ෙම 

දහනම් මුලාරම්භය යුනදේ දහනම් පිහිටා .ති බව පවසති”එ (Firaq Al Shia – Nubakthi 

Pages 43 – 44)       

වැරදි කිරීනමන් හා සදුවීනමන් සුරක්ෂිත යැන් ෂියා දහනම් අනුගාමිකන්න් විසන් 

විශව්ාස කරනු ලබෙ ඉහත  අබූ මුහම්මද් අල් හසන් බින් මූසා අල් නුබක්ති ෙම් වූ 



ෂියා ඉමාම් වරයා විසන් අබ්දල්ලාහ් බින් සබා පිළිබඳ ව පවසා .ති දෑ අනුව අපට 

ෙළඹිය හැකි නිගමෙයන් නවත අවධාෙය නයොමු කරමුඑ  

1. ෂියා දහනම් වර්තමාෙ අනුගාමිකන්න් විසන් අබ්දල්ලාහ් බින් සබා 

අනුගමෙය කරමින් මහා කාරුණික නදවිඳුන්නේ අවසාෙ ධර්ම දුතයාණන් වූ  

මුහම්මද් තුමාණන්නේ ඉමහත් නගෞරවයට හා ආදරයට පාත්ර වූ 

ෙතුමාණන්නේ මිතුරන් වූ අබූ බක්ර්, උමර් උත්මාන් හා අනෙකුත් 

සහාබාවරුන් (ෙබි තුමාණන්නේ සමීප මිතුරන්)  හට අපහාස කිරීම 

ප්රසද්ධිනේ කර නගෙ යතිඑ නමම කරුණ සම්බන්ධනයන් වර්තමාෙ ෂියා 

දහනම් සාමාජිකන්න් කිසදු පැකිමේමකින් නතොර ව අබ්දල්ලාහ් බින් සබා ව 

අනුගමෙය කරමින් සටිතිඑ  

2. අබ්දල්ලාහ් බින් සබා කළාක් නමන් වර්තමාෙ ෂියා අනුගාමිකන්න් ඉතා 

විංචනික අයුරින් තමන්නේ ඉස්ලාම් විනරෝධී ක්රියාවන් සඳහා අලි තුමානේ 

ෙම නයොදා ගනිතිඑ ෂියා දහනම් ොයකයා වූ  අබ්දල්ලාහ් බින් සබා ෙවකට 

නමනලස කටයුතු කළ ද අලි තුමාණන් ඉතා පැහැදිලි නලස ම තමන් ව නමම 

කුමන්ත්රණකාරී ක්රියාවන්නගන් දුරස්ථ කරගත් බව ඔහුට දුන් දඬුවම් මගින් 

පැහැදිලි නලස ම දක්ෙට .තඑ  

3. වර්තමාෙ ෂියා දහනම් .ති මූලික සිංකල්පයක් වූ  සයප් වැරදි සදුවීනමන් හා 

කිරීනමන් සුරක්ෂිත යැන් විශව්ාස කරනු ලබෙ ‘ඉමාමත්’ තෙතුර පළමු වරට 

නලොවට ඉදිරිපත් කරෙ ලද්නද් අබ්දල්ලාහ් බින් සබා විසන් බව ඉහත ෂියා 

ඉමාම් වරයානේ ප්රකාශෙනයන්  පැහැදිලි නලස ම ඔප්පු නවන්එ  

4. ෂියා දහනම් අනුගාමිකන්න්නේ ප්රතිපත්තියක් වූ දහම සම්බන්ධ ව සතයය 

වසන් නකොට අසතය ප්රකාශ කිරීනම් ‘අල් තක්යා’ පිළිනවනත් නිර්මාතෘවරයා 

ද වන්නන් අබ්දල්ලාහ් බින් සබා බව ඉහත කරුණු ඔප්පු කරන්එ    

නමම කරුණු සයල්ල නවත අවධාෙය නයොමු කිරීනම්දී ෂියා දහනම් ආරම්භකයා 

සහතික වශනයන්ම කුමන්ත්රණකාරී නමන් ම ඉතා විංචනික අයුරින් කටයුතු කළ 

යුනදේවකු ව සටි අබ්දල්ලාහ් බින් සබා බව කිසදු සැකයකින් නතොරව ඔප්පු වෙ 

සතයයකිඑ නමම මතය ඔප්පු කිරීමට ඉහත සාක්ෂි  ප්රමාණවත් නෙොනේ යැන් යනමක් 

තර්ක කරන්නන් ෙම් ඔවුන්නේ අවධාෙය පිණිස ෂියා සම්ප්රදානේ පිළිගත් සාක්ෂි 

අති විශාල ප්රමාණයක් ඉදිරිපත් කළ හැකඑ ෙන්න් තවත් ෙක් වැදගත් සාක්ෂියක් 

පහතින් ඔබනේ අවධාෙය පිණිස උපුටා දක්වා .ත්නතමුඑ  

අබු අම්ර් බින් අබ්දුල් අසීස් අල් කෂි, ෂියා දහනම් ආරම්භක චරිතාපදාෙ ගත් 

කතුවරනයකු වෙ අතර ඔහු විසන් ලියෙ ලද ‘රිජ්ාල් අල් කෂි’ ෙම් ග්රන්ථයට 

හැිනන්වීමක් සපයන්ො විසන් ඔහු පිළිබඳ ව ලියා තිබු කරුණු නකනරහි පළමු ව 

අවධාෙය නයොමු කරමුඑ 



“ඔහු විශ්වාසවන්තය, නිපුණතාවන්නගන් යුක්තය, සාම්ප්රදායන් හා පුද්ගල විස්තර 

පිළිබඳ විනශේෂඥවරනයකි, (ෂියා) දහම පිළිබඳ අවිංක නලස කටයුතු කරන්නෙකිඑ 

චරිතාපදාෙ පිළිබඳ වැදගත් ග්රන්ථ හතරකිඑ නම් අතුරින් වඩාත් ආරම්භක යුගයට 

අයත් ග්රන්ථය ෙම් ‘මාරිෆත් අල් ෙඛීමේන් අනිල් අන්මාහ් අස් සාදිඛීන් ෙම් වූ 

ග්රන්ථය වෙ අතර ෙම ග්රන්ථය නපොදුනේ ජ්ෙයා අතර ප්රසද්ධ වී තිබුනණ් රිජ්ාල් අල් 

කෂි ෙමිනිඑ” (Rijaal Al Kashshi – Introduction by Al Najaashi).  

නමනලස අප උපුටා දක්වන්ෙට නතෝරා ගනු ලැබූ විද්වතා පිළිබඳ ෂියා දහනම් .ති 

විශව්සීමයත්වය පැහැදිලි නලස ස්ථාපිත  කර ගැීමනමන් පසු නමම ෂියා විද්වතා 

දක්වෙ අදහස් නවත අපනේ අවධාෙය නයොමු කරමුඑ      

“දැනුම් නත්රුම් .ති පිරිස පවසා සටිනේ අබ්දල්ලාහ් බින් සබා යුනදේනවකු වූ අතර 

ඉස්ලාමය වැලඳ ගැීමනමන් පසු අලි තුමාට පක්ෂපාතී ව කටයුතු කළ බව යඑ ඔහු 

යුනදේනවකු ව සටි අවධිනේ  ඉතා අන්තවාදී නලස කටයුතු කරමින් අදහස් දක්වා 

.ති බව සඳහන් නේඑ ඔහුනේ මතය වූනේ මූසා ෙබි තුමාණන්ට පසුව වගකීම් 

පැවරිය යුතු ව තිබුනණ් යූෂා බින් නූන් (Yusha Bin Noon – Biblical name 

Joshua) නවත බවයඑ ෙනලසම ඉස්ලාමය වැලඳ ගත්තාන්න් පසු මුහම්මද් 

තුමාණන්නේ අභාවනයන් පසු අලි තුමාණන්ට ොයකත්වය දිය යුතු බව පවසා 

සටිනු ලැබුනේ ඔහු විසනිඑ අලි තුමාණන්ට (දැෙට ෂියා දහනම් .ති ඉමාම් සිංකල්පය 

අනුව) ඉමාමත්වය ප්රසද්ධිනේ පවසා සටිෙ ලද්නද්ත් ඔහු විසනිඑ ඔහුනේ 

විරුද්ධවාදීන් සමග ඔහු විවාද කළ අතර ඔහුනේ මතවාදයන්ට ෙනරහි වූවන් ව ඔහු 

විසන් ප්රතික්නෂේපකන්න් (කාිරර්) නලස හඳුන් වෙ ලදීඑ ෙවක් පටන් ෂියා දහමට 

ෙනරහි වන්ෙන් ෙම දහනම් හා ෙහි ප්රනේදයක් වූ රාිරදා වරුන්නේ  මුලාරම්භය 

යුනදේ දහනම් පිහිටා .ති බව පවසති”එ (Rijal Al Kashshi – Abu Amr Bin Abdul Aziz Al 

Kashshi – Page 101).  

ඉහතින් නගෙ හැර දක්වෙ ලද ෂියා දහනම් පිළිගත් ඉමාම් සහ තවත් විද්වනතකුනේ 

කරුණු දැක්වීම් අනුව ෂියා දහනම් ආරම්භකයා හා ආදී කර්තෘ වරයා අන් කිසනවකු 

නෙොව යුනදේනවකු වූ අබ්දල්ලාහ් බින් සබා ෙම් විංචනික හා කුමන්ත්රණකාරී 

යුනදේවා බව පැහැදිලි නලසම ඔප්පු වෙ කරුණකිඑ යනමකුට නම් පිළිබඳ නමයට 

වඩා සාක්ෂි අවශය ෙම් තවත් නෙොබිිනය හැකි ෂියා මුලාරයන්නගන් කරුණු නගෙ 

හැර දක්වන්ෙට සූදාෙමින් සටින්නෙමුඑ  

ඉහතින් නගෙ හැර දැක් වූ විස්තරයන් සොථ කරෙ නතොරතුරු ‘යුනදේවාදී 

කුමන්ත්රණ’ ෙම් වූ ග්රන්ථනයන් උපුටා දක්වන්ෙට කැමැත්නතමුඑ  

“යුනදේනවෝ ෙක් අපකාරයකින් තවත් අපකාරයකට පිවිනසමින් කාර්ය බහුල වූහඑ 

ෙනහත් පාලක උමර් තුමානේ කාලනේ අග ඔවුහු සමාජ් දූෂණ පැතිර වීමට බල රහිත 

වූහඑ මුල් මුසල්ිම් නතවැනි පාලක උත්මාන් තුමානේ කාලනේ දී ඔවුහු ෙැවත 



ක්රියාශීමේ වූහඑ ඔවුන් අතින් සමාජ්ය නෙොමය යවෙ ලදීඑ ඉක්බිති බනු හාෂිම් සහ බනු 

උමේයද් යෙ මුසල්ිම් නගෝත්ර අතර නගෝත්රවාදී අරගලයක් උපදවීමට අවස්ථාවක් 

ෙවක යුනදේ ොයක අබ්දල්ලාහ් බින් සබාට සහ ඔහුනේ කල්ලියට පිරිෙැමිණිඑ ෙහි 

දී ඔවුන් නයදුනණ් අහිිංසක මේලානවනිඑ ඔවුහු ඒකීය නදවියානේ අවසන් දූතයානේ 

අනුප්රාප්තිකන්න්නේ ීමතයනුකුලභාවය ගැෙ විමසූහඑ ඉන් ඉපදුණු අරගලය නිසා 

පාලක උත්මාන් තුමා ඝාතෙය නකරිණිඑ ඉක්බිති ව පත් පාලක අලි තුමා ද මුස්ලිම් 

සනහෝදරත්වනේ නකලසීනමන් දුක් වින්නද්යඑ නෙොනයක් ගැටුම් වල දී මුස්ලිම් 

සනහෝදරත්වනේ කල්ලිවාදනයන් ඔහු අපහසුතාවකට ලක් වියඑ මුසල්ිම් නල් වැගිරීම් 

වල අවසාෙය දුටුනේ අලිනේ ඝාතෙනයනිඑ ෙතැනින් යුනදේ පළිගැීමම් හමාර 

නෙොවීයඑ මුල් මුස්ලිම් යහ මය ලද පාලෙ හතර නහවත් අබු බක්ර්, උමර්, උත්මාන් 

සහ අලි නේ පාලෙ ඉසල්ාමීය විශව්ාසනේ වර්ධෙයට ද ෙහි පැවැත්මට ද වැදගත් යඑ 

යුනදේ ොයක අබ්දල්ලාහ් බින් සබා ෙය වැෙසීමට නයදිණඑ දූෂිත උමන්යද් පාලෙ 

සමනේ දී ඉස්ලාමීය මූල ධර්ම වලින් ඉවතට ගිය ොයක ග්රහණයට මුසල්ිම් පාලෙය 

හසු කරවීමට සබා කුමන්ත්රණ කනළේයඑ අවාසොවකට නදෝ ඔහු ජ්ය ගත්නත්ය”එ 

(“යුනදේවාදී කුමන්ත්රණ” සිංසක්ාරක ආචාර්ය ඒඑ කරුණාරත්ෙ - පිටු 9 – 10)එ  

ෂියා දහනම් පියවරුන් යුනදේවන් බවත් ෙම යුනදේවාදී කුමන්ත්රණයන් හි ප්රතිඵලයක් 

වශනයන් ෂියා දහම බිහි වූ බවත් ඉහත කරුණු අපට පැහැදිලි අයුරින් කරුණු ඔප්පු 

කර නපන්වන්එ වර්තමාෙනේදී ද නමම යුනදේවාදී කුමන්ත්රණ අප සමාජ්ය තුළ 

ක්රියාත්මක වීමට නවර දරමින් සටිෙ බව දකින්ෙට .තඑ නිවැරදි මය අනුගමෙය 

කරමින් සටි පිරිනසන් අල්පයක් ජ්ෙයා ඔවුන්නේ කපටි උපක්රම හා මුදලට යට වීනම් 

ප්රතිඵලයක් නලස නෙොමග නගොස් .ති බව ද දකින්නෙමුඑ නමනලස වැරදි පිළිනවතට 

පිවිස අල්පයක් ජ්ෙයා නකනරහි සානුකම්පිත නලස කටයුතු නකොට ඔවුන් ව නිවැරදි 

නමන්ම නමොනලොව හා මරණින් මතු නලොව ජ්ය අත්පත් කර ගැීමමට .ති සතයනේ 

ෙකම මාවතට ආරාධො කරන්ෙට කටයුතු කරමුඑ නමම ක්රියාවලිය සාර්ථක කර 

ගැීමමට විශව්නේ අධිපති මහා කාරුණික අල්ලාහ්නේ උපකාරය නිරතුරුව .යද 

සටින්නෙමුඑ  

 

 

 

 

 

 



 

 


