
 
වැදගත් පාඩම් 

මාලාව 
සාමාන්ය ජනයා සඳහා 

 

 
කර්තෘ අෂ්-ෂෂයික් 

ස්zබා බින් අබ්දුල්ලාහ් බින් සීස්zඅ අබ්දුල් 

(අල්ලාහ් ඔහුට කරුණා කරත්වා!) 
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ෂපරවදන 
අපරමිර් දයාන්ිර් අසමසම කරුණාන්ිර් අල්ලාහෂ්ේ 

නාමෂයන් 

     සියලු ප්රශංසා සියලු ෂලෝකයන්ි පරමාධිපති අල්ලාහ් 

සතු ය. ර්ව ද අපෂේ නබිනායක මුහම්මද්තතුමාණන් 

ෂකෂරිත් එතුමාණන්ෂේ පවුෂල් උදිය හා 

එතුමාණන්ෂේ මිතුරන් යන සියලු ෂදනා ෂකෂරිත් 

අල්ලාහ ් ෂදිඳාණන්ෂේ ශාන්තිය හා සමාදානය උදා 

ෂේවා! 

ෂමෂස ්ප්රාර්තනා කිරීෂමන් පසු... 

      ෂමය සාමාන්ය ජනයා ඉස්ලාමය පිළිබඳ 

අනිවායතෂයන් ම දැනගර් යුතු කරුණු කිිපයක ෂකටි 

පැහැදිලි කිරීමකි. මම එය,"සෑම මුසල්ිම්වරෂයකුට ම 

වැදගත් පාඩම් මාලාව" ෂලස නම් කෂෙමි. 

      ෂමම කෘතිය මුස්ලිම්වරුන්ට ප්රෂයෝජනවත් කෘතියක් 

ෂලස පත් කරන ෂමන් හා මාෂේ ෂමම කර්තව පිළිගන්නා 

ෂමන් අල්ලාහ් ෂදිඳාණන්ෂගන් මම ප්රාර්තනා කරමි. 

සැබැින් ම ඔහු ත්යාගශීලී හා මහා පරිත්යාගශීලී ය. 

ස්zබා බින් අබ්දුල්ලාහ් බින් සීස්zඅ ල්අබ්දු 
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පෙමු පාඩම 

සූරා අල්-ෆාතිහා සහ ෂකටි සූරා කිිපයක් 

     සූරා අල්-ෆාතිහා සහ සූරා අzස්zසල්zසලා සිට සූරා 

අන්නාස් දක්වා ඇති ෂකටි සූරා කිිපය මනා ෂලස 

කියවීම ෂමන් ම අවෂබෝධ කරගර් යුතු අනිවායත කරුණු 

ිස්ර්රාත්මක ව දැනගැනීම හා වනෂපාත් කරගැනීම. 

 *** 
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ෂදවන පාඩම 

ඉස්ලාමෂේ මූලිකාංග 

ඉස්ලාමෂේ මූලිකාංග පහ ිස්ර්ර කිරීම. එයින් පෙමු 

හා උසස ් ම මූලිකාංගය වන්ෂන් නැමඳීමට සුුස්සා 

අල්ලාහ ් ෂදිඳාණන් හැර ෂවනත් ෂකෂනකු ෂනාමැර් 

ෂලසත්, මුහම්මද්තතුමා අල්ලාහ්ෂේ දූර්යා ෂලසත්, ඊට 

අදාෙ ෂකාන්ෂද්තසි හා පැහැදිලි කිරීම් සමඟ සාක්ි දැරීම 

ෂේ. 

      "ලා ඉලාහ" යනු අල්ලාහ ් හැර නමදිනු ලබන 

අෂනකුත් සියලු දෑ ප්රතික්ෂෂප් කිරීම ෂේ. "ඉල්ලල්ලාහ"් 

යනු නැමුම් සියල්ල කිසිු ආෂද්තශකෂයකු ෂනාමැති 

ඒ්්ීය අල්ලාහ්ට පමණක් ි මි බව ර්හවුරු කිරීම ෂේ. "ලා 

ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ"් යන්ෂනි ෂකාන්ෂද්තසි වූ කලී, 

අනාවෂබෝධෂයන් ෂර්ාර පරිපූණත දැනුම, කිසිු සැකයක් 

ෂනාමැති ස්ර්ාවර භාවය, ආෂද්තශෂයන් ෂර්ාර පිිතුරු 

ෂේර්නාව, අසත්යෂයන් ෂර්ාර සත්යය, පිළිකුෂලන් 

ෂර්ාර ආදරය, ආෂද්තශෂයන් ෂර්ාර අවනර් භාවය, 

ප්රතිකෂ ේපෂයන් ෂර්ාර ව පිළිගැනීම හා අල්ලාහ ් හැර 

නමදිනු ලබන සියල්ල ප්රතික්ෂෂ්ප කිරීම ෂේ. ෂමම 

ෂකාන්ෂද්තසිය පහර් සඳහන් අරාබි කියක 

පරිවත්තන්ෂයහි පැහැදිලි කර ඇර්. 

දැනුම සර්්ාවරත්වය පිිතුරු ෂේර්නාව ආදරය මුසු වූ  

සත්යවන්ර් භාවය අවනර් භාවය හා  පිළිගැනීම අටවන 
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කරුණ ෂලස අල්ලාහ් හැර ෂද්තවත්වයට පාත්ර කරන ලද     

සියල්ල ප්රතික්ෂෂ්ප කිරීම එකතු කරන ලදී 

     මුහම්මද්තතුමා අල්ලාහ්ෂේ දූර්යා ෂලස සාක්ි දැරීම 

යනු එතුමාණන් පැවසූ සියල්ල සත්ය යැයි ි ශ්වාස කිරීම, 

එතුමාණන් අණට ීකරු වීම, එතුමාණන් වැලැක්වූ 

කරුණුවලින් ඉවත් ව සිටීම හා අල්ලාහ ් හා 

එතුමාණන්ෂේ දූර්යා අනුමර් කෙ අයුරින් පමණක් 

අල්ලාහ ්නැමදීම ෂේ. පසු ව ඉතිරි ඉස්ලාමෂේ මූලිකාංග 

සිසුවාට පැහැදිලි කර දීම. ඒ්වා නම් සලාර්ය, සකාර්ය, 

රමලාන් උපවාස ශීලය හා ඇති හැකි උදිය හජ් 

වන්දනාෂේ නියැලීම ෂේ. 

 *** 
ෂර්වන පාඩම 

ඊමානෂේ මූලිකාංග 

හයකි. ඒ්වා නම්, අල්ලාහ ් ෂදිඳාණන්, 

එතුමාණන්ෂේ පුස්ර්ක, දූර්යන් හා අවසන් දිනය 

ෂකෂරි ිශ්වාස කිරීම හා යහපර් අයහපර් සියල්ල 

අල්ලාහ්ෂගන් ම සිු වන බව ිශ්වාස කිරීම ෂේ. 

 *** 
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සිේවන පාඩම 

ර්ේීද්ති හා ිකත්ි ෂකාටස ්

     ර්ේීද්ති ෂකාටස ්පැහැදිලි කිරීම. ර්ේීද්ති ෂකාටස ්

තුනකි. ර්ේීද්ත අත රුබූබියියාහ්, ර්ේීද්ත අල් 

උලුේියියාහ්, ර්ේීද්ත අල් අස්මා වස්සිෆාත්. 

     ර්ේීද්ත අත රුබූබියියාහ ්යනු සියල්ෂලි මැවුම්කරු හා 

සියල්ල හසුරුවන්නා අල්ලාහ ්ෂදිඳාණන් යැයි සහ ඒ් 

කිසිවක් තුල අල්ලාහ් ෂදිඳාණන්ට කිසිු සහකරුෂවකු 

ෂනාමැති බවට ර්රෂේ ිශ්වාස කිරීම ෂේ. 

     ර්ේීද්ත අල් උලුේියියාහ් යනු "නැමඳීමට සුුස්සා 

අල්ලාහ ්ෂදිඳාණන් බවට සහ ඒ් කායතෂයි ඔහුට කිසිු 

සහකරුෂවකු ෂනාමැති බවට ර්රෂේ ිශ්වාස කිරීම" ෂේ. 

එනම් "ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්" යන්ෂනි අර්තය ෂේ. එි 

අර්තය නම් "නැමඳීමට සුුසස්ා අල්ලාහ් ෂදිඳාණන් හැර 

ෂවනත් කිසිෂවකු ෂනාමැර්. එෂමන් ම සලාර්ය, සේමය 

යනාදී සියලු ම නැමඳුම් කටයුතු අල්ලාහ් ෂදිඳාණන්ෂේ 

ර්ෘප්තතිය උෂදසා පමණක් සිු ිය යුතු අර්ර, ඒ්වායින් 

කිසිවක් ෂවනත් ෂකෂනකු ෂහෝ ෂදයක් උෂදසා සිු 

ෂනාිය යුතු ය" යන්න ෂේ. 

    ර්ේීද්ත අල් අස්මා වස්සිෆාත් යනු "උතුම් අල් 

කුආතනෂේ හා නිවැරදි හදීස්වල සඳහන් අල්ලාහ ්

ෂදිඳාණන්ෂේ අලංකාර නාම හා ගුණාංග පිළිබඳ ර්රෂේ 

ිශ්වාස කිරීම ෂමන් ම, ඒ්වා කිසිු ිකෘති කිරීමක්, 
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ප්රතික්ෂෂප් කිරීමක් හා ඒ්වා ෂකෂස් ද යන්න ිස්ර්ර 

කිරීමකින් ද ඒ්වාට උපමා කිරීමකින් ද ෂර්ාර ව, ඒ්වා 

අල්ලාහ්ට ම සරිලන අයුරින් ඔහුට ම ිමි බවට ර්හවුරු 

කිරීම" ෂේ. ෂමයට පහර් උතුම් කුආතනීය වැකි 

සාධකයක් ෂේ. "(නබිතුමනි) ඔබ (ඔවුනට) පවසන්න. 

අල්ලාහ,් ඔහු ඒ්ීය ෂේ. ඔහු සියලු අවශ්යර්ාවලින් ෂර්ාර 

ෂමන් ම (මැවීම් ිසින් නිරතුරුව ම) පර්නු ලබන්නා ය. 

ඔහු කිසිෂවකු බිි ෂනාකෂේය. ඔහු (කිසිු 

ෂදමේපිෂයකුට) උපර් ලැබුෂේ ද නැර්. ඔහුට සමාන 

කිසිෂවකුත් ෂනාමැර්."(අවශ්යර්ාවලින් ෂර්ාර යනු : 

සම්පූණතෂයන්ම අවශ්යර්ාවලින් ෂර්ාර ෂේ)ර්වද 

අල්ලාහ ් ෂදිඳාෂණෝ ෂමෂස ් ද පවසති.ඔහු වැනි 

කිසිවකුත් ෂනාමැර්. ර්ව ද ඔහු සවත ශ්රාවක හා සවත 

නිරීක්ෂක ෂේ. (අෂ ්ෂූරා : 11) 

සමහර ඉස්ලාමීය ියතුන් ෂමම ර්ේීදය ෂකාටස ්

ෂදකකට ෂබදා දක්වා ඇර්. එනම් ර්ේීද්ත අල් අස්මා 

වස්සිෆාත් යන සංකල්පය ර්ේීද්ත අත රුබූබියියා තුෙ 

අන්ර්ගතර් කිරීම ෂේ. නමුත් එම ෂකාටස් ෂදෂකන් ම 

ර්ේීද්ති ිස්ර්ර පැහැදිලි වන ෂහයින් කිසිු ගැටලුවක් 

ෂනාමැර්. 

    ිකත්ි ෂකාටස ් තුනකි. ඒ්වා නම්, ිකතුල් අක්බත 

(මහා ිකත)්, ිකතුල් අස්ගත (සුළු ිකත)් හා ිකතුල් කෆී 

(සැඟවුණු ිකත)් ෂේ. 
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ිකතුල් අක්බත යනු "(කවෂරකු එම ක්රියාෂේ 

ෂයෂදන්ෂන් ද ඔහුෂේ) යහක්රියා සියල්ල ප්තරතික්ෂෂ්ප 

වීම හා (අල්ලාහෂ්ගන් පාපක්ෂමාෂවි (ර්ේබාෂවි) 

ෂනාෂයදී) එම ක්රියාෂවි ම නියැෂලමින් සිටින 

ර්ත්ත්වෂයන් මරණයට පත් වූ පුද්තගලයා අපාෂේ 

සදාර්නික ව සිටීම අනිවායත කරන්නකි. අල්ලාහ ්

ෂදිඳාෂණෝ ෂමෂලස ප්රකාශ කරති. "ඔවුන් අල්ලාහ් 

ෂකෂරි ආෂද්තශ ර්බන්ෂන් නම් ඔවුන් කරමින් සිටි සියලු 

ම ක්රියා නිශ්ඵල වී යන්ෂන් ම ය." (සූරා අල්අන්ආම්: 88) 

ර්ව ද අල්ලාහ ්ෂදිඳාණන් ෂමෂස ්ද පවසයි. "කුෆ්රයට 

එනම් ප්රතිකෂ ේප කිරීමට සාක්ිකරුවන් ෂලස ෂපනී 

සිටින මුෂ්රික් එනම් ආෂද්තශ ර්බන්නන්ට අල්ලාහ්ෂේ 

මස්ිදයන් පරිපාලනය කිරීමට කිසිු අයිතියක් ෂනාමැර්. 

ඔවුහු කවෂරහු ද යත් ර්මන්ෂේ ක්රියා නිශ්ඵල කරගත් හා 

සදාර්නික ව ම අපාෂේ වාසය කරන්ෂනෝ ෂවති." (සූරා 

අත්ර්ේබා: 17)  

     කවෂරකු එම ක්රියාෂවි නියැෂලමින් සිටිය දී 

මරණයට පත් වන්ෂන් ද ඔහුට සව්ගතය හරාම් ෂේ. 

අල්ලාහ ්ෂදිඳාෂණෝ ෂමෂස ්ෂද්තශනා කරති."සැබැින් ම 

අල්ලාහ ් ර්මන් ෂකෂරි ආෂද්තශ ර්බන උදියට 

කිසිෂසත්් ම පාපක්ෂමාව ලබා ෂනාෂදන අර්ර ඒ් හැර 

අෂනකුත් පාපයන්ි නියැෂෙන උදිය අතුරින් අල්ලාහ ්

කැමති ෂකෂනකුට සමාව ලබා ෂදයි."(සූරා අන්නිසා: 48) 

ර්වද අල්ලාහ ් ෂමෂස් ද පවසයි. "කවෂරකු අල්ලාහ ්

ෂකෂරි ආෂද්තශ ර්බන්ෂන් ද නියර් වශෂයන් ම අල්ලාහ ්
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ඔහුට ස්වගතය ර්හනම් කරන්ෂන්ය. එෂස ්කරන්නාෂේ 

නවාර්ැන වන්ෂන් අපාය යි. අපාරාධකරුවන්ට පිිට 

වන්නන් කිසිෂවකුත් ෂනාමැර්."(සූරා අල්මාඉදා: 72) 

     ෂමි වගත ෂමෂස ්ය. මරණයට පත් වූවන්ෂගන් හා 

පිළිමවලින් ප්රාර්තනා කිරීම, උදේ පැතීම, ඔවුනට බාර වීම 

හා ඔවුන්ෂේ නාමෂයන් සත්ත්වයින් ඝාර්නය කිරීම 

යනාදී ෂද්තවල් ය. 

     ිකතුල් අස්ගත යනු උතුම් අල් කුරානෂේ ෂහෝ 

සුන්නාෂවි ි කත ්යැයි සඳහන් වූවකි. නමුත් එය ි කතුල් 

අක්බත ෂනාෂේ. ෂමයට නිදසුන් ෂලස මූනිේචාවට කරන 

සමහර ක්රියා, අල්ලාහ් හැර ෂවනත් දෑ මර් දිේරීම ෂමන් 

ම "අල්ලාහ්ෂේ සහ යම් ෂකෂනකුෂේ අභිමර්ය පරිදි" 

යන ප්රකාශය යනාදිය සඳහන් කෙ හැක. ෂද්තව දූර් 

මුහම්මද්තතුමාෂණෝ ෂමෂස ්පැවසූහ: ඔබලා ෂකෂරි මා 

බිය වන, ඉර්ා බියකරු ම කරුණ වන්ෂන් ිකතුල් අස්ගත 

ෂේ. එිට එතුමාණන්ෂගන් ඒ් කුමක් දැයි ිමසන ලදී. 

එයට එතුමාෂණෝ පහර් සඳහන් අයුරින් පැවසූහ 

:මූනිේචාව' ඉමාම් අහ්මද්ත, ර්බරානි හා අල්බයිහී යන 

ිද්තවත්හු ෂමම හදීසෂේ නිවැරදි නාමාවලියක් යටෂත් 

ර්ම ග්රන්ර්වල සඳහන් ෂකාට ඇත්ෂර්ෝය.  

     ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාෂණෝ ෂමෂස ් පැවසූහ. 

"කවෂරකු අල්ලාහ ්හැර ෂවනත් ෂදයක් මර් දිේරන්ෂන් 

ද ඔහු අල්ලාහ්ට ආෂද්තශ ර්ැබූෂේය." ඉමාම් අහම්ද්තතුමා 
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ෂමම හදීසය හසන් (පිළිගර් හැකි) ගණයට අයත් 

හදීසයක් ෂලස ර්ම මුස්නද්ත අහ්මද්ත ේරන්ර්ෂේ සඳහන් 

කරයි. අබූදාවුද්ත හා තිමතිදිතුමා නිවැරදි නාමාවලියකට 

අනුව උමත (රළි) තුමා වාර්තා කරන පහර් හදීසය වාර්තා 

කරති. "කවෂරකු අල්ලාහ ් හැර ෂවනත් ෂදයක් මර් 

දිේරන්ෂන් ද ඔහු අල්ලාහ ් ප්රතික්ෂෂ්ප කෂේය. එෂස ්

ෂනාමැති නම් ඔහු අල්ලාහ්ට ආෂද්තශ ර්ැබුෂේය."  

     ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාෂණෝ ෂමෂස ් පැවසූහ. 

"අල්ලාහෂ්ේ අභිමර්ය හා යෂමකුෂේ අභිමර්ය පරිදි 

(ෂමය සිු ිය) යැයි ෂනාපවසන්න. පෙමුව අල්ලාහ්ෂේ 

අභිමර්ය පරිදි හා පසු ව ර්වත් යෂමකුෂේ අභිමර්ය පරිදි 

(ෂමය සිු ිය) යනුෂවන් ම පවසන්න." ෂමය අබූ 

දාවුද්තතුමා හුෂදයිෆා බින් අල්යමානිතුමාෂේ මාගතෂයන් 

නිවැරදි හදීසයක් ෂලස ර්ම ග්රන්ර්ෂේ සඳහන් කර ඇර්. 

     ෂමම වගතය දහෂමන් බැහැර කරවන හා සදාර්නික 

ව අපා ගර් වීෂම් ර්ත්ත්වයක් ඇති ෂනාකරයි. නමුත් එය 

අනිවාෂයතන් ම ිශ්වාස කෙ යුතු ඒ්ක ෂද්තවත්වෂේ 

පූණතත්වයට පටහැනි ෂේ. 

     ෂර්වන වගතය වන්ෂන් ි කතුල් කෆී (සැඟවුණු ි කත)් 

ෂේ. ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාෂණෝ ෂමෂස ් පැවසූහ. 

"දජ්ජාල්ටත් වඩා ඔබලා ෂකෂරි මා වැඩි වශෂයන් බිය 

වන කරුණ පිළිබඳ ඔබලාට මා දැනුම් දිය යුතු ෂනාෂේ 

ද? එිට සහාබාවරු 'ඔේ, අපට කියා ෂදන්න' යැයි 

පැවසූහ. එිට එතුමාෂණෝ 'ිකතුල් කෆී' එනම් යම් 
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පුද්තගලෂයකු ර්වත් ෂකෂනකු ර්මා ෂදස බලන ෂහයින් 

ර්ම සලාර්ය අලංකාර අයුරින් ඉටු කිරීම ෂේ." අබූ සඊද්ත 

අල් හුද්තරියි සහාබිවරයා මාගතෂයන් ඉමාම් අහ්මද්තතුමා 

ර්ම මුස්නද්ත යන ග්රන්ර්ෂයි වාර්තා කරයි. 

     ෂපාුෂේ ිකතය වගත ෂදකකට පමණක් වගත කරනු 

ලැබීම අනුමර් ෂේ. ිකතුල් අක්බත (මහා ිකත)් හා 

ිකතුල් අස්ගත (සුළු ිකත)්. ිකතලු් කෆී (සැඟවුණු 

ිකත)් ෂම් ෂදෂකි ම අන්ර්ගතර් ෂේ. එය ිකතුල් 

අක්බත (මහා ිකත)් ි අන්ර්ගතර් වීමට නිදසුන් ෂලස 

මූනාෆික්වරුන්ෂේ ිකතය දැක්ිය හැක. මන් ද යත් 

ඔවුහු ර්ම ජීිර්ය ෂකෂරි ඇති බිය නිසා ර්ම මිත්යා 

අීදාව (ප්රතිපත්ති) සඟවාගනිමින් අන් අයට 

ෂපෂනන්නට මුස්ලිම්වරුන් ෂලස ජීවත් ෂවති.එෂමන් ම 

එය ිකතුල් අස්ගත (සුළු ිකත)් ි ද අන්ර්ගතර් වීමට 

හැක. නිදසුන් ෂලස මූනිේචාව දැක්ිය හැක. ඒ් බව ෂපර 

සඳහන් කරන ලද මහ්මූද්ත බින් ලුබයිද්ත අල් අන්සාරි හා 

අබූ සඊද්ත යන සහාබිවරුන් ෂදෂදනා වර්තා කරන 

හදීස්වල සඳහන් ෂේ. 

 *** 
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පස්වන පාඩම 

අල් ඉහ්සාන් 

     ඉහ්සාන්ි මූලික ම කරුණ වන්ෂන් "ඔබ අල්ලාහ ්

ෂදිඳාණන් ව දකින්නා ෂස ්ෂහෝ ඔබ ඔහු ව ෂනාදැක්කත් 

ඔහු ඔබ ෂදස බලා සිටින්ෂන්ය යන හැඟීෂමන් යුතු ව ඔබ 

ඔහු ව නැමඳීම" ෂේ. 

 *** 
හයවන පාඩම 

සලාර්ෂේ ෂකාන්ෂද්තසි 

සලාර්ෂේ ෂකාන්ෂද්තසි නවයකි.ඉසල්ාමය, ිචාර 

බුද්තධිය, පරිණර් බව, වුළූ කිරීම, අපිරිසිු දෑ ඉවත් කිරීම 

(ර්ම ගර්, වස්ත්රය හා නැමඳුම් කරන ස්ර්ානය 

යනාදිෂයි), අේරර්ය වසා ගැනීම, නැමඳුම සඳහා 

නියමිර් ෂේලාව, කිබ්දලාවට මුහුණ ලා සිටීම හා නියියර්ය 

(ෂේර්නාව). 

හත්වන පාඩම 

සලාර්ෂේ මූලිකාංග (අකතාන්) 

     සලාර්ෂේ මූලිකාංග දහහර්රකි. 
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     හැකියාව ඇති උදිය නැගිට සිටීම, පෙමු ර්ක්බීරය, 

සූරා අල් ෆාතිහා කියවීම, රුකූ ර්ත්වයට යාම, රුකූ වලින් 

පසු ව ඉ:තිදාල් ඉරියේවට පැමිණීම, අදාෙ හත් අඟ පසඟ 

පිිටුවා සුජූද්ත කිරීම, එයින් නැගී සිටීම, සජදා ෂදක මර් 

ිඳ ගැනීම, සෑම ඉරියේවක දී ම ඉක්මන් ෂනාවී සන්සුන් 

ව සිටීම, අනුපිළිෂවළින් ඉටු කිරීම, අවසන් ර්ෂහ්හුදය, ඒ් 

සඳහා ිඳ ගැනීම, ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාණන්ට සලවාත් 

පැවසීම හා සලාම් ෂදකක් ඉටු කිරීම. 

 *** 
අටවන පාඩම 

සලාර්ෂේ අනිවායත කරුණු (වාිබාත්) 

     සලාර්ෂේ අනිවායත කරුණු අටකි. පෙමු ර්ක්බීරය 

හැර අෂනකුත් සියලු ම ර්ක්බීත, සාමූික සලාර්ෂේ 

(නැමඳුෂම්) දී ඉමාම්වරයා සහ ර්නි ව ඉටු කරන 

සලාර්ෂේ දී එම පුද්තගලයා සමිඅල්ලාහු ලිමන් හමිදහ් 

(අල්ලාහ ් ෂදිඳාෂණෝ ඔහුට ප්රශංසා කෙ පුද්තගලයාට 

සවන් ුන්ෂනෝය) යැයි ප්රකාශ කිරීම, ඉමාම් හා ර්නි ව 

සලාර්ය ඉටු කරන්නා යන ෂදෂදනා ම රුකූ ඉරියේෂවි 

දී සුබ්දහාන රබ්දබියල් අලීම් (අති ෂරේෂ්ඨ මාෂේ පරමාධිපති 

සුි ශුද්තධ ය) යැයි ප්රකාශ කිරීම, ඔවුන් ෂදෂදනා ම සූජූද්ති 

දී සුබ්දහාන රබ්දබියල් අඃලා (අති උසස ්මාෂේ පරමාධිපති 

සුි ශුද්තධ ය) යැයි ප්රකාශ කිරීම, සජදා ෂදක අර්ර මැද 
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ිඳුෂම් දී රබ්දබි:ෆිලත ී (මාෂේ පරමාධිපතියාෂණනි, මට 

සමාව ෂදනු මැනව) යැයි ප්රකාශ කිරීම, අවසන් 

ර්ෂහ්හුදය හා ඒ් සඳහා ිඳ ගැනීම. 

 *** 
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නවවන පාඩම 

ර්ෂහ්හුදය පිළිබඳ ිස්ර්ර 

     ෂමි පෙමු ෂකාටස "අත්ර්ියියාතු ලිල්ලාි 

වස්සලවාතු වත්ර්යියිබාතු අස්සලාමු අලලක අයියුහන් 

නබියියු වරහ්මතුල්ලාි වබරකාතුහු, අස්සලාමු 

අලලනා වඅලා ඉබාදිල්ලාිස්සාලිීන්, අෂ්හු අල්ලා 

ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වඅෂ්හු අන්න මුහම්මදන් අබ්දුහු 

වරසුේලුහු" (සුබ පැතුම්, නැමඳුම් හා යහපත් දෑ සියල්ල 

අල්ලාහ්ට ම ිමි ය, නබිතුමාෂණනි, ඔබට අල්ලාහ්ෂේ 

ශාන්තිය, දයාව හා අභිවෘද්තධිය අත් ෂේවා! අපටත් 

අල්ලාහ්ෂේ යහ ගැත්ර්න්ටත් ශාන්තිය අත් ෂේවා! 

අල්ලාහ ් හැර ෂවනත් ෂදිෂයකු ෂනාමැර් යැයි ද 

මුහම්මද්ත ඔහුෂේ ගැත්ර්ා සහ දූර්යා ෂලස ද මම සාක්ි 

දරමි.) යන්න ය. 

     ෂදවන ෂකාටස ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාණන්ට 

සලවාත් පැවසීම හා අභිවෘද්තධිය පැතීම ෂේ. එය ෂමෂස් 

ය. "අල්ලාහුම්ම සල්ලි අලා මුහම්මදින් වඅලා ආලි 

මුහම්මදින් කමා සල්ලයිත් අලා ඉබ්දරාීම වඅලා ආලි 

ඉබ්දරාීම ඉන්නක හමීුම් මජීද්ත, වබාරික් අලා මුහම්මදින් 

වඅලා ආලි මුහම්මදින් කමා බාරක්ර් අලා ඉබ්දරාීම 

වඅලා ආලි ඉබ්දරාීම ඉන්නක හමීුම් මජීද්ත" (අල්ලාහ ්

ෂදිඳාෂණනි, ඔබ ඉබ්දරාීම් හා එතුමාෂේ පවුෂල් උදිය 

ප්රශංසාවට පාත්ර කො ෂස ්මුහම්මද්ත හා එතුමාෂේ පවුෂල් 
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උදිය ප්රශංසාවට පාත්ර කරනු මැනව! සැබැින් ම ඔබ 

ප්රශංසනීය හා ීර්තිමත් ය. ර්ව ද ඔබ ඉබ්දරාීම්ට හා 

එතුමාෂේ පවුෂල් උදියට යහපෂර්ි අභිවෘද්තධිය ඇති 

කො ෂස ් මුහම්මද්තට හා එතුමාෂේ පවුෂල් උදියට 

යහපෂර්ි අභිවෘද්තධිය ඇති කරනු මැන! සැබිින් ම ඔබ 

ප්රශංසනීය හා ීර්තිමත් ය.) පසු ව අවසන් ර්ෂහ්හුද්ති 

අපාෂේ හා කබ්දහත ි(මිනීවෂලි) ෂේදනාෂවන් මිදීමට සහ 

ජීවත් ව සිටින්නන්ෂේ ෂමන් ම මරණයට පත් වූවන්ෂේ 

උවුරුවලින් හා දජ්ජාල්ෂේ උවුෂරන් මිදීම පිණිස 

අල්ලාහ්ෂගන් ආරක්ෂාව පැතීම. 

     පසු ව ර්මන්ට අභිමර් පරිදි අල්ලාහ්ෂගන් ප්රාර්තනා 

කිරීම. ිෂශ්ෂෂයන් ම මුහම්මද්තතුමාණන් ප්රාර්තනා කො 

වූ ප්රාර්තනා මගින් අල්ලාහෂ්ගන් අයැද සිටීම වැදගත් ය. 

ඒ්වායින් කිිපයක් පහර් දක්වමු. 

     "අල්ලාහුම්ම අඉන්නී අලා දික්රික වෂුක්රික වහුස්නි 

ඉබාදතික්, අල්ලාහුම්ම ඉන්නී ෙලම්තු නෆ්සියි ළුල්මන් 

කසීරා, වලා යඃෆිරුද්තුනූබ ඉල්ලා අන්ර්, ෆඃෆිලතියි 

මඃෆිරර්න් මින් ඉන්දික්, වහතම්නියි ඉන්නක අන්ර්ල් 

ගෆුරුත රීම්" (අල්ලාහ ් ෂදිඳාෂණනි, ඔබ සිිපත් 

කිරීමටත් ඔබට ස්ූති පුද කිරීමටත් ඔබ නිවැරදි අයුරින් 

නැමඳීමටත් මා හට පිිට වනු මැනව! අල්ලාහ ්

ෂදිඳාෂණනි, මම මා හට ම ෂබාෂහෝ අපරාධ කරගතිමි. 

පාපක්ෂමාව ලබා දීමට ඔබ හැර ෂවනත් කිසිෂවකුත් 

ෂනාමැර්. එබැින් ඔබ මාෂේ පාපයන් කමා කරනු 
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මැනව! මා හට කරුණාව දක්වනු මැනව! සැබිින් ම ඔබ 

මහා කාරුණික හා පාපක්ෂමාව ලබා ෂදන්නා ෂේ.) 

     ලුහත, අසත, මග්රිබ්ද හා ඉෂා සලාත්වල පෙමු 

ර්ෂහ්හුද්ති ෂහාදා ෂදක පැවසීෂමන් පසු ෂර්වන 

රකාර්යට නැගී සිටීම. එෂමන් ම, ෂකෂනකු පෙමු 

ර්ෂහ්හුද්ති ෂහාදා ෂදක පැවසීෂමන් අනතුරු ව, ෂද්තව දූර් 

මුහම්මද්තතුමාණන්ට සලවාත් පවසා, ෂර්වන රකාර්යට 

නැගී සිටිෂේ නම්, එය වඩා උතුම් ය. 

දහවන පාඩම 

සලාර්ෂේ සුන්නත් (ලවකල්පිර්) දෑ 

ඒ්වා නම්: 

1- අල් ඉස්තිෆ්ර්ාහ ්

2- රුකූ ඉරියේවට ෂපර සහ පසු සිටෂගන සිටින 

අවස්ර්ාෂේ දී දකුණු අෂත් මැණික් කටුව වම් අෂත් 

මැණික් කටුව මර් ර්බා දෑත් බැඳ පපු ප්රෂද්තශය මර් ර්බා 

ගැනීම. 

3- පෙමු ර්ක්බීත අවස්ර්ාෂේ දී දෑෂර්ි ඇඟිලි එකට එක් 

ෂකාට දිග හැර, උරිෂසි ෂහෝ කෂණි මට්ටමට ෂදඅත් 

එසවීම. ෂම් ආකාරයට රුකූ ඉරියේෂේ දීත් එයින් 

නැගිටින ිට දීත් පෙමු ර්ෂහ්හුදෂයන් පසු ෂර්වන 

රකාර්ය සඳහා සිටගැනීෂම් ආරම්භක අවස්ර්ාෂේ දීත් 

සිටිය යුතු ය. 
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4- රුකූ හා සුජූද්ත අවස්ර්ාෂේ දී ඊට අදාෙ ප්තරාර්තනාව එක් 

වර්ාවකට වඩා වැඩිෂයන් පැවසීම. 

5- රුකූ ඉරියේෂවන් පසු ව සිටෂගන සිටින අවස්ර්ාෂේ දී 

"රබ්දබනා වලකල් හම්ද්ත" (අපෂේ පරමාධිපතියාෂණනි, 

සියලු ප්රශංසා ඔබට ම ිමි ය.) යන ප්රාර්තනාෂේ ඇති 

අෂනකුත් වදන් ද සජදා ෂදක අර්ර, මැද ිඳුෂම් දී 

පාපක්ෂමාව සඳහා වන ප්රාර්තනාව ද එක් වර්ාවකට වඩා 

පැවසීම. 

6- රුකූ අවස්ර්ාෂේ දී ෂකාන්ද ඉදිරියට නමා, ර්ම ිස 

ඉණට සමාන්ර්රව ර්බා ගැනීම. 

7- සුජූද්ත අවස්ර්ාෂේ දී ර්ම බාහු ඉෙ ඇට ප්රෂද්තශෂයන් ද 

ර්ම උදරය කලවා ප්රෂද්තශෂයන් ද ර්ම කලවා දණිෂසන් 

පහෙ ප්රෂද්තශෂයන් ද ඈත් ෂකාට ර්බා ගැනීම. 

8- සුජූද්ත අවස්ර්ාෂේ දී වැලමිට හා මැණික් කටුව අර්ර 

ප්රෂද්තශය ෂපාෙවට ස්පශත ෂනාවන අයුරින් ර්බා ගැනීම. 

9- පෙමු ර්ෂහ්හුද්ත හා සජදා ෂදක අර්ර මැද ිඳුෂමි 

සිටින අවස්ර්ාෂේ දී ර්ම වම් කකුෂෙි පාදය දකුණර් 

පැත්ර්ට හරවා ෂපාෙවට සප්ශත වන අයුරින් හා ර්ම 

දකුණු කකුෂෙි පාදය, එම පාදෂේ ඇඟිලි තුඩුවලින් 

සිටුවා ර්බා ගැනීම. 

10- රකාඅත් තුෂන් හා හර්ෂත සලාර්යන්ි අවසන් 

ර්ෂහ්හුද්ති ර්වරතුක් ක්රමයට ිඳ ගැනීම. එනම්, ර්ම 

දකුණු කකුෂෙි පාදය එි ඇඟිලි තුඩුවලින් සිටුවා ඊට 
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යටින් ර්ම වම් පාදය දමා, වම් ර්ට්ටම මර් ිඳ ගැනීම 

ෂේ. 

11- පෙමු හා ෂදවන ර්ෂහ්හුද්ත සඳහා ි ඳ ගත් ෂමාෂහාෂත් 

සිට අවසානය ෂර්ක් දබර ඇඟිල්ල දික් කර ර්බා ගැනීම 

හා ප්තරාර්තනාව පවසන ෂමාෂහාෂත් එය ෂසලවීම. 

12- පෙමු ර්ෂහ්හුද්ති මුහම්මද්තතුමාණන්ටත් 

එතුමාණන්ෂේ පවුෂල් උදියටත් සහ 

ඉබ්දරාීම්තුමාණන්ටත් එතුමාණන්ෂේ පවුෂල් උදියටත් 

සලවාත් පැවසීම හා අභිවෘද්තීය සඳහා ප්තරාර්තනා කිරීම. 

13- අවසන් ර්ෂහ්හුද්ති අදාෙ ප්තරාර්තානාවලින් පසු ව 

අල්ලාහ්ෂගන් ප්තරාර්තනා කිරීම. 

14- ෆජ්ත, ජුම්ආ, අවුරුු හා වෂතාව පර්ා ඉටු කරනු ලබන 

සලාත්වල දී ද මේරිබ්ද හා ඉෂා සලාත්වල පෙමු රකාත් 

ෂදෂක් ද සූරා අල් ෆාතිහාව සහ ඊට අමර්ර ව කියවනු 

ලබන සූරාව ශබ්දද නගා කියිය යුතු ය. 

15- ලුහත, අසත සලාත්වල දී ද මේරිබ්ද සලාර්ෂේ අවසන් 

රකාර්ෂේ දී ද ඉෂා සලාර්ෂේ අවසන් රකාත් ෂදෂක් දී ද 

සූරා අල් ෆාතිහාව සහ ඊට අමර්ර ව කියවනු ලබන සූරාව 

ශබ්දද නැගීමකින් ෂර්ාර ව කියිය යුතු ය. 

16- සූරා ෆාතිහාවට පසු ව ර්වත් සූරාවක් කියවීම. අප 

සඳහන් කෙ කරුණුවලට අමර්ර ර්වත් ෂබාෂහෝ 

සුන්නර්යන් ඇර්. ඒ්වා අතුරින්, රුකූ ඉරියේෂවන් පසු 

සිටෂගන සිටින අවස්ර්ාෂේ දී "රබ්දබනා වලකල් හම්ද්ත" 
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යනුවට වඩා වැඩිපුර තිෂබන වදන් පැවසීම ඉමාම්වරයා, 

ඉමාම්වරයා අනුගමනය කරමින් සලාර්ෂේ ෂයෂදන 

උදිය සහ ර්නි ව සලාර්ය ඉටු කරන උදිය සඳහා 

සුන්නත් වූ ිෂයකි.එෂමන්ම රුකූ අවස්ර්ාෂේ දී දෑෂර්ි 

ඇඟිලි එකට එකතු ෂනාෂකාට ඒ්වා අර්ර ිඩැසක් ිටින 

ෂස ්ඇඟිලි මඳක් ඈත් ෂකාට දණිස් මර් ර්බා ගැනීම ද 

එම සුන්නත් වූ කරුණු වලින් එකකි. 

එකෂොසව්න පාඩම 

සලාර්ය අවලංගු කරවන කරුණු 

     සලාර්ය අවලංගු කරවන කරුණු අටකි. 

1- දැන දැන උවමනාෂවන් ම කර්ා කිරීම. නමුත් 

ෂනාදැනුවත්කමකින් හා අමර්ක වීමකින් එෂස ්වුවෂහාත් 

සලාර්ය අවලංගු ෂනාෂේ. 

2-  සිනාසීම. 

3- අහාර අනුභව කිරීම. 

4- පානය කිරීම. 

5- අේරර්ය (ෂකෂනකු සලාර්ෂේ දී අනිවායතෂයන් ම 

වැසිය යුතු ශරීර අවයව) දිස ්වීම. 

6- කිබ්දලා දිශාෂේ සිට ෂවනත් දිශාවකට වැඩිපුර හැරීම. 
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7- සලාර්ෂේ දී එක දිගට අධික ෂලස අනවශ්ය ක්රියාවල 

නියැලීම. 

8- පිරිසිු භාවය ෂනාමැති වීම. 

 *** 
ෂදාෂොසව්න පාඩම 

වුළූි ෂකාන්ෂද්තසි 

     වුළූි ෂකාන්ෂද්තසි 10කි. 

     ඉස්ලාමය, ිචාර බුද්තධිය, පරිණර් භාවය, ෂේර්නාව, 

වුළුෑ අවසන් වන තුරු ම එම ෂේර්නාෂවන් ම පසු වීම 

(වුළූ අවසන් වීමට ෂපර ර්මන් වුළූ කිරීෂමන් මිෂදනවා 

යනුෂවන් ෂනාසිතීම.), වුළූ අනිවායත වන කරුණුවලින් 

මිදී සිටීම, ඉස්තින්ජා (මෙපහ ෂහෝ මුත්රා ජලෂයන් පිරිසිු 

කිරීම) හා ඉස්තිජ්මාත (මෙපහ ෂහෝ මුත්රා ගල්, කඩදාසි 

හා ශාක පත්රවලින් පිරිසිු කිරීම) කිරීමට ෂපර වුළූ 

කිරීෂමන් වැලී සිටීම, වුළූ සඳහා භාිර්ා කරන ජලය 

පිරිසිු හා හලාල් වීම, ජලය සමට වැදීම වලක්වන දෑ 

ඉවත් කිරීම හා නිර්ර නිර්ර වුළූ කඩවන පුද්තගලයා 

සලාර්ෂේ ෂේලාව උදා වූ පසු වුළූ කිරීම ආරම්භ කිරීම. 

 *** 
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දහතුන්වන පාඩම 

වුළූි අනිවායත කරුණු 

     වුළූි අනිවායත කරුණු හයකි.මල්මලා (කට තුෙට 

ජලය යවා කට ෂසද්ීම) හා ඉස්තින්ෂාක් (නාසය තුෙට 

ජලය යවා පිරිසිු කිරීම) කිරීමත් සමඟ ම මුහුණ ෂස්දීම, 

වැලමිට දක්වා දෑත් ෂස්දීම, කණත් සමඟ ම ිස 

සම්පූණතෂයන් පිරිමැදීම, වෙලුකර දක්වා ෂදපා ෂස්දීම, 

අනුපිළිෂවළින් කිරීම හා ෂනානවත්වා අඛණ්ඩ ව කිරීම. 

මුහුණ, දෑත් හා ෂදපා ෂර්වර්ාවක් ෂස්දීම මුස්ර්හබ්ද 

(ප්රියජනක) ෂේ. එෂමන් ම මල්මලා හා ඉෂ්තින්ෂාක් 

කිරීම ද ෂර්වර්ාවක් කිරීම මුස්ර්හබ්ද (ප්රියජනක) ෂේ. 

නමුත් අනිවායත වන්ෂන් එක් වරක් කිරීම ය. නිවැරදි 

හදීස්වලට අනුව ිස පිරිමැදීම එෂස් ෂර්වර්ාවක් කිරීම 

මුස්ර්හබ්ද (ප්රියජනක) ෂනාෂේ. 
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දහහර්රවන පාඩම 

වුළූ අවලංගු වන කරුණු 

     වුළූ අවලංගු වන කරුණු හයකි.  

     ඉදිරිපස හා පසුපස ිවරවලින් යමක් පිටවීම, පිළිකුල් 

සහගර් අපිරිසිු යමක් ශරීරෂයන් පිටවීම, නින්ද ෂහෝ 

ෂවනත් කරුණක් ෂහ්තුෂවන් සිිබුද්තධිය ෂනාමැති වීම, 

කිසිු තිරයකින් ෂර්ාර ව ර්ම අතින් රහසඟ ස්පශත කිරීම, 

ඔටු මස් අනුභව කිරීම හා ඉස්ලාමෂයන් බැහැර වීම 

(එයින් අප සියල්ල අල්ලාහ ්ආරක්ෂා කරත්වා!). 

     සටහන: මෘර් ෂද්තහයක් ස්නානය කරවීම යන 

කරුෂණි නිවැරදි ම මර්ය වන්ෂන් එය වුළූ අවලංගු 

වන කරුණක් ෂනාෂේ යන්න ය. ෂම් සඳහා සෘජු 

හදීසයක් ෂනාමැති ෂහයින් ෂබාෂහෝ ියතුන්ෂේ මර්ය 

එය ෂේ. නමුත් මෘර් ෂද්තහය ස්නානය කරවන 

ෂමාෂහාෂත් දී ස්නානය කරවන්නාෂේ අර් කිසිු තිරයක් 

ෂනාමැති ව මෘර් ෂද්තහෂේ රහසෂඟි ස්පශත වූෂේ නම් 

ඔහුට වුළූ කිරීම අනිවායත ෂේ. 

     ෂමි දී තිරයක් ෂනාමැති ව මෘර් ෂද්තහෂේ රහසඟ 

ස්පශත කිරීෂමන් වැලී සිටීම ඔහුට අනිවායත ෂේ. ර්ව 

ද ආගමික ියතුන්ෂේ මර් අතුරින් නිවැරදි ම මර්ය 

වන්ෂන්, කිසියම් පුද්තගලෂයකු ආශාවකින් ෂහෝ 

ආශාවකින් ෂර්ාර ව, කාන්ර්ාවක ස්පශත කිරීම 
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ෂහ්තුෂවන් ඔහුෂේ ශරීරෂයන් කිසිවක් පිට ෂනාවූෂේ 

නම් ඔහුෂේ වුළූ අවලංගු ෂනාෂේ යන්න ය. මන් ද යත් 

ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාණන් එතුමාණන්ෂේ සමහර 

භායතාවන් සිපෂගන, පසු ව වුළූ ෂනාකර සලාත් කර 

ඇති ෂහයිනි. 

     අල්ලාහ් ෂදිඳාෂණෝ සූරා නිසා හා සූරා මාඉදාි 

ෂමෂස ්ෂද්තශනා කරයි. "ඔබලා කාන්ර්ාවන් ඇසුරු කෂේ 

නම්" {සූරා නිසා:43} {සූරා මාඉදා: 06}ෂමි අදහස සංසගතය 

යන්න ආගමික ියතුන්ෂේ මර් අතුරින් නිවැරදි මර්ය 

ෂේ. ඉබ්දනු අබ්දබාස්තුමාෂේ ෂමන් ම සලෆ ් හා 

කලෆ්වරුන් අතුරින් එක් කණ්ඩායමක මර්ය ද ෂමය යි. 

සැබැින් ම අල්ලාහ ්සාර්තකත්වෂේ ිමිකරු ය. 

 *** 
පහෂොසව්න පාඩම 

සෑම මුස්ලිම්වරෂයකු සතු ව ම තිබිය යුතු යහ ගුණාංග 

     ඒ්වා නම්: 

     සද්තභාවය, අවංකකම, සිල්වත්භාවය, ිළිබිය 

ඇත්ෂර්කු වීම, වීරත්වය, ත්යාගශීලිත්වය, ෂපාෂරාන්ු 

ඉටු කිරීම, අල්ලාහ ්ර්හනම් කෙ සියලු ම කරුණුවලින් 

ඉවත් ව සිටීම, යහපත් අසල්වැසිෂයකු ව සිටීම, ුප්තපත් 

උදියට පිිට වීම හා උතුම් අල් කුආතනෂේ හා හදීස්ි 

සඳහන් අෂනකුත් යහ ගුණාංග 
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 *** 
දහසයවන පාඩම 

ඉස්ලාමීය සිරිත් ිරිත් 

     ඒ්වා නම්: 

     සලාම් පැවසීම, නිර්ර ම සිනහමුසු මුහුණින් සිටීම, 

දකුණතින් අහාර ගැනීම හා පානය කිරීම, ඕනෑ ම 

කටයුත්ර්ක් ආරම්භ කරන ෂමාෂහාෂත් "බිස්මිල්ලාහ"් 

(අල්ලාහෂ්ේ නාමෂයන් කරමි) යැයි පැවසීම, ඕනෑ ම 

කටයුත්ර්ක් අවසන් වූ පසු "අල්හම්ු ලිල්ලාහ"් (පැසසුම් 

සියල්ල අල්ලාහ්ට ම ිමි ය) යැයි පැවසීම, කිිසුම් 

යෑෂමන් පසු "අල්හම්ු ලිල්ලාහ්" යැයි පැවසීම, එෂස ්

පැවසීම කවෂරකුට කණ වැෂකන්ෂන් ද ඔහු 

"යහතමුකල්ලාහ්" (අල්ලාහ ්ඔබට කරුණාව දක්වත්වා!) 

යැයි පැවසීම, ෂරෝගීන්ෂේ සුවුක් ිමසීම, අවමඟුල් 

අවස්ර්ාවක දී ෂද්තහය පිටුපසින් යෑම ෂමන් ම ජනාසා 

(ෂද්තහය උෂදසා කරන) සලාර්යට හා ෂද්තහය වැෙලීෂම් 

කටයුතුවලට සහභාගී වීම, මස්ිදයකට ෂහෝ නිවසකට 

පිිසීෂම් දී ද එයින් බැහැර වීෂම් දී ද ගමනක් යන 

අවස්ර්ාෂේ දී ද ඉස්ලාමීය පිළිෂවර් අනුගමනය කිරීම, 

ෂදමේපියන්, නෑදෑ ිර්වතුන්, අසල්වැසියන්, වැඩිිටි 

උදිය හා කුඩා දරුවන් සමඟ යහපත් අයුරින් හැසිරීම, 

දරු උපර්ක දී සුබ පැතීම, ිවාහ උත්සවයක දී 
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අභිවෘද්තධිය ෂවනුෂවන් ප්තරාර්තනා කිරීම, කරදරයක 

පැටලී සිටින උදිය ෂවර් ෂගාස ්ඔවුන්ෂේ සිත් සැනසීම 

සහ ඇඳුම් පැෙඳුම්, ෂසෂරප්තපු පෙඳන ිට හා ගලවන ිට 

යනා දී ර්වත් ෂබාෂහෝ කරුණුවල දී ඉස්ලාමීය සිරිත් 

ිරිත් අනුගමනය කිරිම. 

 *** 

දහහත්වන පාඩම 

ිකත් කටයුතු හා පාපී කටයුතුවලින් වැලී සිටින ෂමන් 
අවවාද කිරීම. 

     ඒ්වායින් ිනාශකාරී මහා සත් අකුසල් ෂහවත් 

අස්සබ්දඋල් මූේබිකාත් ප්තරධාන ෂේ. එනම්, අල්ලාහ ්

ෂකෂරි ආෂද්තශ ර්ැබීම, හූනියම, කිසිු සාධාරණ 

ෂහේතුවකින් ෂර්ාර ව මිනිස් ජීිර්යක් ඝාර්නය කිරීම, 

ෂපාලිය, අනාර් දරුවන්ෂේ මුදල් හා ෂද්තපෙ අවභාිර්ය, 

ිහාද්ති යුදමය ර්ත්ත්වයක දී පැන දිවීම, සැදැහැවත් 

ිශ්වාසවන්ර් ස්ත්රීන්ට අවලාද නැගීම ෂේ. 

     ර්ව ද ෂදමේපියන්ට ිරිහැර කිරීම හා ෂේදනාවට පත් 

කිරීම, නෑදෑ සබඳර්ා බිඳීම, ෂබාරු සාක්ි ලබා දීම, 

අසත්ය දිවුරුම් දීම්, අසල්වැසයන්ට ිරිහැර කිරීම, අන් 

අයෂේ ජීිර්ය, ෂද්තපෙ හා ෂගෞරවය යන කරුණුවල 

අසාධාරණ ෂලස කටයුතු කිරීම, මත්ද්තරේය භාිර්ය, 

සූුව, ර්මන් ඉදිරිෂේ ෂනාමැති ෂකෂනකුෂේ අඩුපාඩු 
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ීම, ෂක්ලම් ී ම හා ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාණන් ර්හනම් 

කෙ අෂනකුත් කරුණු කාරණා ද මීට අන්ර්ගතර් ය. 

 *** 
දහඅටවන පාඩම 

මෘර් ෂද්තහයක් වැෙලීම සඳහා සූදානම් කිරීම, ෂද්තහය 
සඳහා සලාර්ය ෂහවත් නැමඳුම ඉටු කිරීම හා වැෙලීම 

     උක්ර් කරුණු ෂමෂලස පැහැදිලි කෙ හැක: 

 ප්රර්මෂයන් මමරණාසන්න පුද්තගලෂයකුට "ලා 

ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ"් යන ප්රකාශය සිි කර (කියා) 

දීම. 

     ධමත දූර් මුහම්මද්තතුමාණන්ෂේ සම්ප්රදාවලට අනුව 

මරසාන්න පුද්තගලෂයකුට "ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්" යන 

ප්තරකාහය සිහ කර දීම ආගමානුකූල කරුණකි. 

එතුමාෂණෝ ෂමෂලස ෂද්තශනා කර ඇත්ෂර්ෝය. "ඔබලා 

අතුරින් මරණාසන්න පුද්තගලයන්ට 'ලා ඉලාහ 

ඉල්ලල්ලාහ්' යන ප්තරකාශය සිි කර ෂදන්න." 

ඉමාම් මුසල්ිම් සිය සීහ් ග්රන්ර්ෂේ වාර්තා කර ඇර්. 

ඉහර් හදීසෂේ "මේර්ා" යන වචනෂයන් අදහස ්කරන්ෂන් 

"මරණාසන්න උදිය" යන්න යි.  
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 ෂදවනුව: යෂමකු මරණයට පත් වූෂේ යැයි ර්හවුරු වූ 

ිගස ඔහුෂේ ෂදඇස ්වසා දැමිය යුතු අර්ර ඔහුෂේ හනු 

ප්රෂද්තශය එකට එක් ෂකාට ර්ැබිය යුතු  ය. 

ෂමෂලස කටයුතු කෙ යුතු බවට නබිතුමාණන්ෂේ 

මුතුවදන් ෂහවත් හදීස්වල සඳහන් ය. 

 ෂර්වනුව: යුද්තධයක දී ෂීද්තවරෂයකු ෂලස මරණයට 

පත් ෂකෂනකුෂේ ෂද්තහය හැර අන් සෑම මුස්ලිම් 

ෂද්තහයක් ම ස්නානය කරනු ලැබීම අනිවායත ෂේ. 

     ෂීද්තවරයාෂේ ෂද්තහය සන්ානය කරනු ෂනාලබන 

අර්ර එම ෂද්තහය ෂවනුෂවනු සලාර්ය ෂහවත් නැමඳුම ද 

ඉටු කරනු ෂනාලැෂබ්ද. එෂලස කිරීමට ෂහ්තුව ෂද්තව දූර් 

මුහම්මද්තතුමාණන් ෂීද්තවරෂයකු ෂලස මරණයට පත් 

කිසිු ෂකෂනකුෂේ ෂද්තහය ස්නානය කර ෂනාමැති අර්ර 

ඒ් ෂවනුෂවන් සලාර්ය ද ඉටු කර ෂනාමැති නිසා ය. 

 සිේවන කරුණ වන්ෂන් ෂද්තහය සන්ානය කරවන 

අකාරය යි. 

     එි දී ඔහුෂේ අේරර්ය ෂහවත් වැසිය යුතු අනිවායත 

ශරීරාංග වැසිය යුතු ය.පසු ව මඳක් ඔසවා උදරය මෘු 

ෂලස ර්ද කෙ යුතු ය.අනතුරු ව ස්නානය කරවන්නා ර්ම 

අෂර්ි ෂරදි කඩක් ෂහෝ එවැනි යමක් ඔර්ා උදරෂයන් 

පිටවන දෑ ඉවත් කෙ යුතු ය.ඉන් පසු සලාර්යට වුළූ 

කරන්නා ෂස ් වුළූ කරිය යුතු ය.පසු ව ිස හා රැවුල 

ජලය හා සිද්තත (සබන් ෂමන් ෂපණ නැෂගන ශාක 
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පත්රයක්) යන ඒ්වායින් ෂහෝ එවැනි යමකින් ෂස්දිය යුතු 

ය.ශරීරෂේ දකුණු පැත්ර් ෂසෝදා පසු ව වම් පැත්ර් ෂස්දිය 

යුතු ය.ෂමෂලස ෂර්වරක් ෂස්දිය යුතු ය.ඒ් සෑම 

අවස්ර්ාවක දී ම ඉහර් සඳහන් අයුරින් අතින් උදරය 

ර්රමක් ර්ද කෙ යුතු අර්ර එයින් අසූචි යමක් පිටවූෂේ 

නම් එය ෂස්දිය යුතු ය. පසු ව පුළුන්වලින් ෂහෝ එවැනි 

යමකින් එම අසූචි පිටවන ස්ර්ානය වසා දැමිය යුතු 

ය.එෂස් කිරීෂමන් එම ස්ර්ානය වැසිය ෂනාහැකි වූෂේ 

නම් පිත්ර මැටි භාිර්ෂයන් ෂහෝ නූර්න ලවද්තය 

ිද්තයාෂේ භාිර් ගම් වැනි යමකින් එය වසා දැමිය යුතු ය. 

පසු ව නැවර්ත් වුඵෑ කරිය යුතු අර්ර ෂර්වරක් 

ෂස්දීෂමන් ෂද්තහය පිරිසිු ෂනාවූෂේ නම් පස්වරක් ෂහෝ 

හත්වරක් දක්වා ෂසද්ිය හැකි ය.  

     ඉන් අනතුරු ව ෂද්තහය තුවායකින් ෂහෝ ෂරදි කඩකින් 

පිස දමා, ශරීරෂේ අපිරිසිු දෑ එකතු වන කිිල්ල හා 

කලවාි ඇතුෙර් ප්රෂද්තශය වැනි ස්ර්ානවල ෂමන් ම සුජූද්ත 

කරන ිට ෂපාෙවට ස්පශත වන ස්ර්ානවල ද සුවඳ 

ිලවුන් ගැල්ිය යුතු ය. මුළු ශරීරයට ම සුවඳ ිලවුන් 

ගැල්වීම වඩාත් ප්රියජනක ය. බහූත ෂහෝ එවැනි සුවඳ දෑ 

(සාම්බ්දරානි වැනි) මගින් කෆන් ෂරද්තදට (ෂද්තහය ඔර්නු 

ලබන ෂරදි කඩට) ුම් ඇල්ලීම සිු කෙ යුතු ෂේ. උඩු 

රැවුල හා නියෂපාතු දිගට වැවී ඇත්නම් ඒ්වා කැපිය යුතු 

ය. නමුත් එෂස ්ෂනාකෙ ද වරදක් ෂනාමැර්. පැහැදිළි හා 

නිවැරදි සාධක ෂනාමැති ෂහයින් ිසෂකස් හා වසා ෂරාද 

ඉවත් කිරීම ද කත්නා ෂහවත් චමත ෂේදනය ද ෂනාකෙ 
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යුතු ය. කාන්ර්ා ෂද්තහයක ිසෂකස ් ෂදපැත්ෂර්න් හා 

මැදින් යනුෂවන් ස්ර්ාන තුනකින් ෂගන ෂගාර්ා පිටුපසට 

වන ෂස් ර්ැබිය යුතු ය.පස්වන කරුණ වන්ෂන්ෂද්තහය 

කෆන් කිරීම ෂහවත් ෂරදි කඩකින් එතීම ෂේ. 

 පස්වන කරුණ වන්ෂන්: ෂද්තහය කෆන් කිරීම 

ෂහවත් ෂරදි කඩකින් එතීම ෂේ. 

     පුරුෂෂයකු නම් කමිසයක් හා ජටාවක් ෂනාමැති සුු 

පැහැති ෂරදි කඩ තුනකින් කෆන් කිරීම වඩා ෂයෝේය 

ෂේ. මන් ද යත් ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාණන්ෂේ ෂද්තහය 

කෆන් කෂේ ද ඒ් අයුරිනි. එනමුත් කමිසයක්, සරමක් හා 

එක් ෂරදි කඩක් මඟින් කෆන් කෙ ද වරදක් ෂනාමැර්. 

     කාන්ර්ාවක නම් හැට්ටයක්, ි ස් ආවරණයක්, සරමක් 

හා ෂරදි කඩ ෂදකක් යන දෑ මගින් කෆන් කරනු ලැබිය 

යුතු ය. කුඩා දරුෂවකු නම් එක් ෂරදි කඩකින් ෂහෝ 

ෂදකකින් ෂහෝ තුනකින් ෂහෝ කෆන් කෙ හැකි ය. කුඩා 

දැරියක නම් හැට්ටයක් හා ෂරදි කඩ ෂදකක් මගින් කෆන් 

කෙ හැකි ය. 

     ඕනෑ ම ෂකෂනකුෂේ ෂද්තහයක් අවම වශෂයන් ෂද්තහය 

සම්පූණතෂයන් ම වැෂසන එක් ෂරදි කඩකින් කෆන් 

කිරීම අනිවායත ෂේ. ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාණන්ෂේ 

ෂද්තශනාවලට අනුව ඉහ්රාම් ඇඳුෂමන් සිටින ෂකෂනකු 

නම් ඔහු ජලෂයන් හා සිද්තත පත්රවලින් ස්නානය කරනු 

ලැබ එම ඉහ්රාම් ඇඳුෂමන් ම ෂහෝ ෂවනත් යමකින් 
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කෆන් කරනු ලැබිය යුතු ය. ඔහුෂේ ිස හා මුහුණ වැසිය 

ෂනායුතු අර්ර ම ඔහුට සුවඳ ිලවුන් ද ෂනාගැල්ිය යුතු 

ය. මන් ද යත් ඔහු අවසන් දිනෂේ දී ර්ල්බියා යන 

අල්ලාහ ් ෂමෂනි කරනු ලබන ප්තරකාශය ර්ම මුින් 

පවසමින් සිටින ෂකෂනකු ෂලස නැගිටුවනු ලැෂබ්ද. 

ඉහ්රාම් ඇඳුෂමන් සිටින්නා කාන්ර්ාවක් නම් ඇය 

සාමාන්ය කාන්ර්ාවක කෆන් කරනු ලබන්නා ෂස ්කෆන් 

කරනු ලැබිය යුතු අර්ර සුවඳ ිලවුන් ෂනාගැල්ිය යුතු 

ෂමන් ම නිකාබ්ද නමැති මුහුණු වැස්මකින් ඇෂේ මුහුණ 

ද දෑත් වැස්මකින් ඇෂේ දෑර් ද වැසිය ෂනායුතු ය. මුහුණ 

හා දෑර් කෆන් කරනු ලබන ෂරදි කඩින් ම වැසිය යුතු ය. 

 හයවන කරුණ වන්ෂන්: ෂද්තහය ස්නානය කරවීම, 

වැෙලීම හා සලාර්ය ඉටු කිරීම යන කටයුතු කිරීමට 

ඉර්ා සුුසු ම උදිය 

     ෂම් සඳහා සුුසු ම උදිය අතුරින් වසියියත් ෂහවත් 

අදාෙ පුද්තගලයා මිය යෑමට ෂපර කවෂරකුට ඉහර් 

කටයුතු කිරීමට පැවරුෂේ ද එම පුද්තගලයා මුල්ර්ැන් ගනී. 

ඔහු ෂනාමැති නම් මිය ගිය ෂකනාෂේ පියා ද අනතුරු ව 

සීයා ද ඉන් අනතුරු ව පුත්රයා ද යනුෂවන් ඥාතීත්වෂේ 

සමීප භාවය අනුව සුුසු ම පුද්තගලයා තීරණය ෂේ. 

     කාන්ර්ා ෂද්තහයක් නම් එම කාන්ර්ාව මිය යෑමට ෂපර 

කවෂරකුට එම කටයුතු කිරීමට පැවරුෂේ ද එම 

පුද්තගලයා මුල්ර්ැන් ගනී. ඔහු ෂනාමැති ිට මිය ගිය 

කාන්ර්ාවෂේ මව ද අනතුරු ව ආේචි ද ඉන් අනතුරු ව 
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ුව ද යනුෂවන් ඥාතීත්වෂේ සමීප භාවය අනුව සුුසු ම 

පුද්තගලයා තීරණය ෂේ. ස්වාමි පුරුෂයාට ර්ම භායතාව ද, 

භායතාවට ර්ම ස්වාමි පුරුෂයා ද ස්නානය කරිය හැක. 

මන් ද යත් අබූ බක්ර්තුමාෂේ ෂද්තහය එතුමාෂේ භායතාව 

ද ෆාතිමාතුමියෂේ ෂද්තහය එතුමියෂේ සැමියා වන 

අලිතුමා ද ස්නානය කරවා ඇර්. 

 හත්වන කරුණ වන්ෂන්: මයියිර්ය ෂහවත් ෂද්තහය 

සඳහා කරනු ලබන සලාර්ය ඉටු කරන ආකාරය 

     ෂමම සලාර්ය ර්ක්බීත (අල්ලාහු අක්බත යන 

ප්රකාශය) හර්රකින් සමන්ිර් ෂේ. පෙමු ර්ක්බීරෂයන් 

පසු සූරා අල්ෆාතිහා කියවනු ලැෂබ්ද. ඒ් සමඟ ර්වත් ෂකටි 

සූරාවක් ෂහෝ වැකියක් ෂහෝ වැකි කිිපයක් ෂහෝ කියවනු 

ලැබුෂේ නම් එය වඩාත් ප්රියජනක ය. පසු ව ෂදවන 

ර්ක්බීරය පවසා, සලාර්ෂේ ර්ෂහ්හුද්ති ෂද්තව දූර් 

මුහම්මද්තතුමාණන් උෂදසා පවසන සලවාර්ය පැවසිය 

යුතු ය. තුන්වන ර්ක්බීරය පැවසීෂමන් අනතුරු ව පහර් 

ප්රාර්තනාව පැවසිය යුතු ය."අල්ලාහුම්මේෆිත ලිහයියිනා 

වමයියිතිනා වෂාිදිනා වගාඉබිනා වසගීරනා වකබීරනා 

වදකරිනා වඋන්සානා, අල්ලාහුම්ම මන් අහ්යයිර්නා 

මින්නා ෆඅහ්යිි අලල් ඉස්ලාමි, වමන් ර්වෆ්ෆයිර්හු 

මින්නා ෆර්වෆ්ෆහු අලල් ඊමාන්, අල්ලාහුම්මේෆිලතහු 

වහතම්හු වආෆිි වඃෆු අන්හු ව අක්රිම් නුzසුලහු වවස්සිඃ 

මුද්තකලහු වේසිල්හු බිල් මාඉ වස්සල්ි වල්බරද්ත, 

වනක්කිි මිනල් කර්ායා කමා නක්කයිර්ස්සේබල් 
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අබ්දයල මිනද්ත දනස්, ව අබ්දදිල්හු දාරන් කයිරන් මින් දාරිි 

ව අහ්ලන් කයිරන් මින් අහ්ලිි ව අද්තකිල්හුල් ජන්නර්, ව 

අඉද්තහු මින් අදාබිල් කබ්දරි ව අදාබින් නාත, වෆස්හ ්ලහු ෆී 

කබ්දරිි වනේිත ලහු ෆියිි, අල්ලාහුම්ම ලා ර්හ්රිම්නා 

අජ්රහු වලා තුළිල්නා බඃදහ"් ෂත්රුම:- (ඕ අල්ලාහ්, අප 

අතුරින් ජීවත් ව සිටින උදියට ද මරණයට පත් උදියට 

ද අප ඉදිරිෂේ සිටින උදියට ද අප ඉදිරිෂේ ෂනාසිටින 

උදියට ද කුඩා උදියට ද වැඩිිටි උදියට ද පිරිමින්ට 

ද සේී න්ට ද ඔබ පාපක්ෂමාව ලබා ෂදනු මැන! ඕ අල්ලාහ,් 

ඔබ ඔහු (මිය ගිය පුද්තගලයා) හට පාපක්ෂමාව ලබා ෂදනු 

මැන! ඔහුට කරුණාව දක්වනු මැන! ඔහුට සුවය ලබා දී 

සමාව ලබා ෂදනු මැන! ඔහුෂේ නිවහන අගනා 

ස්ර්ානයක් කරනු මැන! ඔහු පිිෂසන ස්ර්ානය එනම් මිනී 

වෙ පුළුල් කරනු මැන! ජලය, පිනි හා අයිස ්මගින් ඔහු 

ෂසෝදා හරිනු මැන! කිළිටි වූ සුු පැහැති වසත්්රයක් 

ෂකෂස් පිරිසිු කරනු ලබන්ෂන් ද එෂලස ම ඔහුෂගන් 

අකුසල්වලින් ඔහු ව පිරිසිු කරනු මැන! (ෂමෂලාෂවි) 

ඔහුට තිබූ නිවහනට වඩා යහපත් නිවහනක් ද ඔහුෂේ 

පවුලට වඩා යහපත් පවුලක් ද ඔබ ඔහුට ලබා ෂදනු මැන! 

කබ්දරෂේ (මිනී වෙ) ෂේදනාෂවන් හා අපාෂේ 

ෂේදනාෂවන් ඔහු මුදවා ෂගන, ස්වගතස්ර් කරනු මැන! 

ර්ව ද කබ්දරය ඔහුට ිස්තීණත කර, කබ්දරෂේ දී ඔහුට 

ආෂලෝකය ලබා ෂදනු මැන! ඕ අල්ලාහ,් ඔහුෂේ 

අවමඟුල් කටයුතුවලට දායක වීෂමන් අපට ිමි කුසල් 

අප ලබා දීෂමන් ෂනාවෙක්වනු මැන! ඔහුෂේ 
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මරණෂයන් පසු අප ෂනාමග යන ර්ත්ත්වයට පත් 

ෂනාකරනු මැන!)පසු ව සිේවන ර්ක්බීරය පවසා, ර්ම 

දකුණර් පැත්ර්ට එක් සලාමයක් දිය යුතු ය.සෑම 

කත්බීරයක් සමඟ ම දෑත් එසවීම සුන්නත් වන අර්ර 

ජනාසාව (මෘර් ෂද්තහය) කාන්ර්ාවකෂේ නම් 

"අල්ලාහුම්මේෆිලතහා" (ඕ අල්ලාහ,් ඇයෂේ අකුසල් 

කමා කරනු මැන!) යනුෂවන් කාන්ර්ාවකට අදාෙ වන 

අයුරින් එම ප්රාර්තනාව පැවසිය යුතු ය.ජනාසා (මෘර් 

ෂද්තහ) ෂදකක් නම් "අල්ලාහුම්මේෆිලතහුමා" (ඕ අල්ලාහ,් 

ඔවුන් ෂදෂදනාෂේ අකුසල් කමා කරනු මැන!) යනුෂවන් 

ෂදෂදෂනකුට අදාෙ වන අයුරින් එම ප්රාර්තනාව පැවසිය 

යුතු ය. ජනාසා (මෘර් ෂද්තහ) ෂදකකටත් වඩා වැඩි නම් 

"අල්ලාහුම්මේෆිලතහුම්" (ඕ අල්ලාහ,් ඔවුන්ෂේ අකුසල් 

කමා කරනු මැන!) යනුෂවන් බහුවචන ස්වරූපෂයන් එම 

ප්රාර්තනාව පැවසිය යුතු ය. ෙදරුෂවකුෂේ ෂහෝ කුඩා 

දරුෂවකුෂේ ජනාසාවක් නම් පහර් අයුරින් පැවසිය යුතු 

ය. "අල්ලාහුම්මජ්අල්හු ෆරර්න් ව සුහර්න් ලිවාලිදයිි, 

වෂෆීඅන් මුජාබා, අල්ලාහුම්ම සක්කිල් බිි 

මවාසියිනහුමා, ව අඃලිම් බිි උජුේරහුමා, ව අල්ික්හු 

බිසාලිි සලෆිල් මුඃමිනීන්, වජ්අල්හු ෆියි කෆාලති 

ඉබ්දරාීම් අලයිහස්සලාතු වස්සලාම්, වකිි බිරහ්මතික 

අදාබල් ජීම්." (ඕ අල්ලාහ,් ඔබ එම දරුවා ඔහුෂේ 

ෂදමේපියන්ට ඉතිරි ෂකාට ර්බන ලද කුසලක් වශෂයන් 

ද (ර්මන්ෂේ ඉල්ලීම අල්ලාහ ් ිසින්) පිළිගනු ලැබූ 

මැදිහත්කරුෂවකු ෂලසත් පත් කරනු මැන. ඕ අල්ලාහ,් 
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ඔහුෂේ මරණය ෂහ්තුෂවන් ඔහුෂේ ෂදමේපියන්ෂේ 

(කුසල් අකුසල් කිරනු ලබන) තුලාෂේ කුසල් පැත්ෂර්ි 

බර වැඩි කර, ඔවුන්ෂේ කුසල් ෂදගුණ ෂර්ගුණ කරනු 

මැන! සැදැහැවත් ිශ්වාසවන්ර්යින් සමඟ ඔහු එකතු 

කරනු මැන! ෂද්තව දූර් ඉබ්දරාීම්තුමාෂේ භාරෂේ ඔහු පත් 

කරනු මැන! ඔබෂේ කරුණාව මගින් අපාෂේ 

ෂේදනාෂවන් ඔහු මුදවා ගනු මැන!) පිරිමියෂකුෂේ 

ෂද්තහයක් නම් සලාර්ය ඉටු කරන ඉමාම්වරයා ෂද්තහෂේ 

ිසට සමාන්ර්ර ව සිටගැනීම හා කාන්ර්ා ෂද්තහයක දී 

ඉමාම්වරයා ෂද්තහෂේ මැදට වන්නට එනම් ෂද්තහෂේ මැද 

ප්රෂද්තශයට සමාන්ර්ර ව සිටගැනීම සුන්නත් ෂහවත් 

ප්රියජනක ෂේ. ෂද්තහයන් ෂබාෂහෝමයක් තිෂබන ිටක දී 

පුරුෂයාෂේ ෂද්තහය ඉමාම්වරයාට සමීප වන අයුරින් හා 

කාන්ර්ාවෂේ ෂද්තහය කිබ්දලා ෂදසට සමීප වන අයුරින් 

ර්ැබිය යුතු ය. එම ෂද්තහ අර්ර කුඩා දරුෂවකු සිටී නම් 

පෙමුව පිරිමියාෂේ ෂේහයත් ෂදවනුව කුඩා දරුවාෂේ 

ෂද්තහයත් පසු ව කාන්ර්ාවෂේ ෂද්තහයත් යන අයුරින් 

ර්ැබිය යුතු ය. කුඩා දැරියකෂේ ෂද්තහයකුත් ඒ් අර්ර තිෂබ්ද 

නම් එය කාන්ර්ා ෂද්තහයට පසු ව ර්ැබිය යුතු ය. කුඩා 

දරුවාෂේ ිස පුරුෂයාෂේ ිසට සමාන්ර්ර ව ද 

කාන්ර්ාවෂේ මැද ප්රෂද්තශය පිරිමියාෂේ ිසට සමාන්ර්ර 

ව ද ර්ැබිය යුතු ය. එෂමන් ම කුඩා දැරියෂේ ිස 

කාන්ර්ාවෂේ ිසට සමාන්ර්ර ව ර්ැබිය යුතු අර්ර ඇෂේ 

මැද ප්රෂද්තශය පුරුෂයාෂේ ිසට සමාන්ර්ර ව ර්ැබිය යුතු 

ෂේ. නැමඳුම්කරුවන් සියල්ලන් ම ඉමාම්වරයාට 



 37 

පසුපසින් සිටිය යුර් අර්ර කවෂරකුට ෂහෝ පිටුපසින් 

ඉඩක් ෂනාලැබුෂණ් නම් ඔහුට ඉමාම්වරයාෂේ දකුණර් 

පැත්ෂර්න් සිටගර් හැකි ය. 

 අටවන කරුණ වන්ෂන්: ෂද්තහය වෙලන ආකාරය 

ෂේ. 

     ෂමි දී ආගමානුකූල ක්රමය වන්ෂන් පුරුෂයාෂේ 

මැදට වන තුරු කබ්දරය ෂහවත් මිනීවෙ ගැඹුරු කෙ යුතු 

අර්ර එම වෂෙි කිබ්දලාව ෂදසට වන්නට ලහ්ද්ත එනම් 

මිනී වෂෙි කිබ්දලාව ෂදසට සමීපර්ම බිත්තිය අසළින් 

දික්අර්ට ර්වත් කුඩා වෙක් හෑරිය යුතු ය. ෂමම ලහ්ද්ත 

නමැති වෂෙි ෂද්තහය එි දකුණර් පැත්ර්ට වන්නට 

කිබ්දලාවට මුහුණ ලා ර්ැන්පත් කර, කෆන් ෂරදි කඩ ගැට 

ගසන ලද ලණුවල ගැට ලිහා දැමිය යුතු අර්ර කෆන් ෂරදි 

කඩ ෂනාගැලිය යුතු ය. ෂද්තහය පිරිමිෂයකුෂේ ෂහෝ 

කාන්ර්ාවකෂේ ෂහෝ වුව ද ෂද්තහෂේ මුහුණ නිරාවරණය 

ෂනාකෙ යුතු ෂේ. පසු ව ලබින් (ෂර්ත් සිර් පසින් සාදා 

ගත් ගෂඩාල් වැනි යමක්) මගින් ෂද්තහය මර්ට පස් 

ෂනාවැෂටන ෂස ්ලහ්ද්ත නමැති කුඩා වෙ වැසිය යුතු ය. 

ෂද්තහය මර් පස් ෂනාවැටීම ර්හවුරු වීම පිණිස ලබින් මර් 

මැටි ගෑම වඩාත් උචිර් ය. ලබින් මගින් වැසීම අපහසු නම් 

ලෑලි ෂහෝ ගල්වලින් ෂද්තහයට පස් ෂනාවැෂටන ෂස ්

වැසිය යුතු ය. ඉන් අනතුරු ව පස් දමා කබ්දරය වසා දැමිය 

යුතු ෂේ. ෂද්තහය කබ්දහත ි ර්ැන්පත් කරන අවස්ර්ාෂේ දී 

ෂමෂස ් පැවසීම මුස්ර්හබ්ද ෂහවත් ප්රියජනක ෂේ. 
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"බිස්මිල්ලාහ් ව අලා මිල්ලති රසූලිල්ලාහ්" (අල්ලාහ්ෂේ 

නාමෂයන් හා ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාණන්ෂේ මඟ 

ෂපන්වීමට අනුව වෙලන්ෂනමු). 

     කබ්දරය ියර්ක් පමණ උසට තිෂබන පරිදි උස ්කෙ 

යුතු අර්ර, හැකි නම් කුඩා ගල් කැට ඒ් මර් ර්ැබීම හා 

ජලය ඉසීම සුුසු ය. ජනාසාවට සහභාගී වූ අය කබ්දරය 

අසෙ සිටෂගන මිය ගිය පුද්තගලයා ෂවනුෂවන් ප්රාර්තනා 

කිරීම ආගමානුකූල කර්තවයයකි. ෂද්තව දූර් 

මුහම්මද්තතුමාෂණෝ ෂද්තහය වැෙලීෂමන් අනතුරු ව ඒ් 

අසෙට වී "ඔබලාෂේ සෂහෝදරයා ෂවනුෂවන් 

පාපක්ෂමාව අයඳින්න. (කබ්දරෂේ ප්රශ්න කිරීම්වල දී) 

ස්ීර ව සිටීමට ප්රාර්තනා කරන්න. ඔහු ෂම් අවස්ර්ාෂේ දී 

ප්රශ්න කරනු ලබමින් සිටී." යනුෂවන් පැවසූහ. 

 නවවන කරුණ ෂලස: ජනාසා සලාර්ය ඉටු 

ෂනාකෙ උදිය ෂද්තහය වැෙලීෂමන් අනතුරු ව 

සලාර්ය ඉටු කිරීම සඳහන් කෙ හැකි ය.  

     එෂස් කිරීම ඉස්ලාමෂේ අනුමර් ය. 

     මන් ද යත් ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාෂණෝ එෂස ් කර 

ඇත්ෂර්ෝය. නමුත් එෂස ් කිරීම ෂද්තහය වෙලා මසක් 

ගර්වන තුරු පමණක් වලංගු ෂේ. ඊට වඩා වැඩි කාලයක් 

ගර් වූෂේ නම් එෂස ්සලාර්ය කිරීම ෂනාකෙ යුතු ය. මන් 

ද යත් ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාණන් ෂද්තහය වැෙලීෂමන් 
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මසකට පසු එෂස ් සලාර්ය කෙ බවට කිසිු සඳහනක් 

ෂනාමැති නිසා ය. 

 දහවන කරුණ: මිය ගිය පුද්තගලයාෂේ නිවෂස ්

උදිය ආහාර පිසීම අනුමර් ෂනාෂේ. 

     ජරීත ඉබ්දනු අබ්දුල්ලාහ් අල්බජලියි නමැති 

සහාබිවරයා (ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාණන්ෂේ සහගාමියා) 

ෂමෂස ් පවසයි. "ෂද්තහය වැෙලීෂමන් පසු මිය ගිය 

පුද්තගලයාෂේ නිවසට ෂගාස ් එි රැස්වීම හා ආහාර 

අනුභව කිරීම අන්නියාහා එනම් මහා හඬින් ි ලාප ෂදමින් 

හඬා වැටීම යන කරුණට අන්ර්ගතර් වන්නක් යැයි අපි 

සැෙකුෂවමු." ඉමාම් අහ්මද්තතුමා ෂමම හදීසය හසන් 

(පිළිගර් හැකි) ගණයට අයත් හදීසයක් ෂලස ර්ම මුස්නද්ත 

අහ්මද්ත ග්රන්ර්ෂේ සඳහන් කරයි.  

     අන්නියාහා යනු ඉස්ලාමෂේ ර්හනම් කරන ලද 

කරුණකි. මිය ගිය පුද්තගලයාෂේ නිවෂස ් උදිය හා 

අමුත්ර්න් ෂවනුෂවන් ආහාර පිළිෂයෙ කිරීම මිය ගිය 

පුද්තගලයාෂේ ඥාතීන්ටත් අසල්වැසියන්ටත් ආගමානුකූල 

කරුණක් ෂේ. මන් ද ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාණන්ට ෂාම් 

ෂද්තශෂේ මරණයට පත් ජඃෆත බින් අබී ර්ාලිබ්දතුමාෂේ 

මරණය පිළිබඳ පුවර් ආරංචි වූ අවස්ර්ාෂේ දී ෂද්තව දූර් 

මුහම්මද්තතුමාෂණෝ ජඃෆර්තුමාෂේ පවුෂේ උදිය 

ෂවනුෂවන් ආහාර පිළිෂයෙ කරන ෂමන් ර්ම පවුලට 

අණ කෙහ. ර්ව ද එතුමාෂණෝ ෂමෂස් ද ප්රකාශ කෙහ. 

"ඔවුන් (මිය ගිය පුද්තගලයාෂේ උදිය) ෂවර් ඔවුන් 
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කායතබහුල කරවන කරුණක් (මරණයක්) සිු ව ඇර්." 

ෂමි අදහස වන්ෂන් මිය ගිය පුද්තගලයාෂේ නිවැසියන්ට 

ර්ම පවුෂල් මරණයක් සිු ව ඇති නිසා ඒ් සම්බන්ධ 

වැඩකටයුතුවල නිරර් වීමට සිු වන ෂහයින් ආහාර 

පිළිෂයෙ කිරීමට ර්රම් කාලෂේලාවක් ෂහෝ 

මානසිකත්වයක් ෂනාමැති නිසා එම ආහාර පිළිෂයෙ 

කිරීෂම් කටයුත්ර් ෂවනත් කවෂරකු ෂහෝ සිු කෙ යුතු 

යන්න ය. 

 එෂකාෂොස්වන කරුණ: ගැබිණියක ෂහෝ ස්වාමියා 

අිමි කාන්ර්ාවකට හැර ෂවනත් කිසිු 

කාන්ර්ාවකට අල්ඉහ්දාද්ත ක්රමයට එනම් ර්ම ශරීරය 

අලංකාර කරගැනීම, ිිධ වණතවලින් යුත් 

අලංකාර ඇඳුම් පැෙඳුම්, සව්ණතාභරණ හා සුවඳ 

ිලවුන්වලින් ඉවත් ව කල්ෂගවීම අනුමර් ෂනාෂේ. 

     ස්වාමියා අිමි කාන්ර්ාව මාස හර්රක් හා දවස ්දහයක් 

දක්වා ද ගැබිණි කාන්ර්ාව දරු ප්රසූතිය දක්වා ද ඉහර් ී 

අල්ඉහ්දාද්ත ක්රමයට අනුව කල්ගර් කෙ යුතු ය. 

     පිරිමිෂයකු නම් කිසිු ෂකෂනකුෂේ මරණයක් 

ෂවනුෂවන් එෂලස සිටීම අනුමර් ෂනාෂේ. 

 ෂදාෂෙසව්න කරුණපිරිමින් හට ිටින් ිට කබ්දත 

එනම් මිනී වෙවල් ෂවර් යෑම, මිය ගිය උදිය 

ෂවනුෂවන් ප්රාර්තනා කිරීම, අල්ලාහෂ්ේ කරුණාව 

හා ආශිවතාදය ඔවුන් ෂවර් ලැෂබ්දවා යැයි ප්රාර්තනා 
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කිරීම, මරණය හා ඉන් පසු මුහුණ දීමට සිු වන දෑ 

පිළිබඳ සිිපත් කරගැනීම ආගමානුකූල කරුණක් 

ෂේ. 

     නබිවරයාෂණෝ (එතුමා ෂකෂරි අල්ලාහ්ෂේ 

ශාන්තිය හා සමාදානය උදාෂේවා) ෂමෂස් පවසා 

ඇත්ෂර්ෝය. "ඔබලා කබ්දත එනම් මිනී වෙවල් ෂවර් 

යන්න. සැබිින් ම ඔබලාට එය පරෂලාව පිෙබඳ සිිපත් 

කර ෂදනු ඇර්." ඉමාම් මුසල්ිම්තුමා ර්ම සීහ් මුස්ලිම් 

ේරන්ර්ෂේ ෂමය සඳහන් ෂකාට ඇර්. ෂද්තව දූර් 

මුහම්මද්තතුමාෂණෝ ර්ම සහගාමීන්ට කබ්දත ෂවර් ගිෂේ 

නම් ෂමෂලස පවසන ෂමන් ඉගැන්වූහ. "අස්සලාමු 

අලලකුම් අහ්ලද්තදියාරි මිනල් මුඃමිනියින 

වල්මුස්ලිමියින්, වඉන්නා ඉන්ෂා අල්ලාහ ් බිකුම් 

ලාිකුේන්, නස්අලුල්ලාහ ලනා වලකුමුල් ආෆියාහ,් 

යහතමුල්ලාහුල් මුර්කද්තදිමියින මින්නා 

වල්මුස්ර්ඃිරියින්." (ිශ්වාසවන්ර්යින්ෂගන් හා 

මුස්ලිම්වරුන්ෂගන් යුත් නිවැසියනි, ඔබලාට ශාන්තිය 

ිමි ෂේවා! අපි ද ඉන්ෂා අල්ලාහ් ඔබත් සමඟ 

එක්වන්ෂනමු. අපටත් ඔබලාටත් අල්ලාහ්ෂගන් 

ආරක්ෂාව පර්න්ෂනමු. අප අතුරින් (ෂමම කබ්දරයට) 

ෂපර පැමිණි අයටත් පසු ව පැමිෂණන අයටත් 

අල්ලාහ්ෂේ කරුණාව ිමි ෂේවා!) 
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අපෂේ ෂද්තව දූර් මුහම්මද්තතුමාණන්ටත් එතුමාෂේ 

පවුෂල් උදියටත් එතුමාෂේ සහගාමීන්ටත් අල්ලාහ්ෂේ 

ශාන්තිය පහෙ කරත්වා! 
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