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සලාතය ට පසු ප තිව සාමුහික ප්රාර්ථනාවා න්  ා  

ඒ සඳ ා ප සව වයායයන්  - අ සාව ගකොටස 

 ප්රාර්ථනාවා න් ළි ගනු ලබව අ ස්ාා න් ගලස රාත්රී 

කාලය  ා අනි ාර්ථනය ය සලාතයන් ළහිටා ඇති බැවින් අප එම 

ගව්ලා න් ප්රගයජනවය ට ගත ුතතුය. සමම ගකගවු  ම තම 

තමන් ගේ අ ශ්යතා න් ඉිරරිපත් ගකොට පතව ගමම 

අ ස්ාා න් අත පසු ගවොවිය ුතතුය. අරාබි බසින් පමණක් 

ඉල්ලිය ුතතු ය යන්ව ගවොගව්. තමන් දන්වා භාෂා කින් 

ප්රාර්ථනාවා කහ  ැක. වබි (සල්ලල්ලා අ අගලහිහි  සල්ලම්) 

තුමා තම අනුගාමිකහින් ට ප්රාර්ථනාවා න් ඉගැන් හ. .  ස්ස ්

ග්රන්ායන් හි ඇති සියුමම ප්රාර්ථනාවා න් අල්ලා  ් ගේ 

දූතයාණන් (සල්ලල්ලා අ අගලහිහි  සල්ලම්) තුමාණන්ගගන් 

ස ාබි  රු කට පාඩම් කර ගත් දම ය. සලාතය අ සන් කහ 

  ා ම මඃමූන් රු ගදස  ැරී  ාඩි  ව වබි (සල්ලල්ලා අ 

අගලහිහි  සල්ලම්)  ඬ වගා පාරායවය කිරීම ස ාබි රු අසා 

පාඩම් කර ගත් .  හී ප හ  ව සමම අ ස්ාා ක ම ස ාබි 

 රුන් සියල්ල පාඩම් කර ගත් . දැන් ඒ ා ඉතා අලංකාර 

ගලස සංස්කරණය කර ඇත. තමන් ට අ ශ්ය දම  ුනවා ගගව 

ප්රාර්ථනාවා කරන්වා ය බුද්ධි න්තයා  නුගේ. ගමය ගමගසේ 

තිබිය ස් දැව ට ප තිව ක්රියාදාමයන් හි ඇතැම් ග ේතු දක් මින් 

සාධාරණී කරණය කර ප සති. ඒ ා ගමගසේ ය.  

1. මඃමූම් රු ඉගගව ගැනීම සඳ ා 

 ඉගැන් වීම ඉතා ග ොඳ ය. එමගින් අඥාවභා ය ඉ ත් 

කහ  ැක. ගවොදන්වා දම දැව ගත් විට ග වත් යමක් 

ඉගැන්විය ුතතුය. සලාතය ට පසු ප සව ප්රාර්ථනාවා න් මගින් 
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මඃමූම් රුන් ට උගන් නු ලැගේ යැහි පැ ගසේ. ගමහි ප්රශ්ව්යක් 

මතු ග හි. දුආ පතව ළිග හ ඉගගව ගන්ව ද ? වැතිවම් 

ප සව ප්රාර්ථනාවා න් ඉගගව ගන්ව ද? යන්වහි. ගදක ම සිදු 

ගවොග හි. ඉමාම්  ශ්ගයන් ගපනී සිටින්වා තමන් ට කැමති 

පරිිර ප්රාර්ථනාවා කරහි. සමම ගකගවු  ම තම තමන් ගේ  යස 

සැලකිල්ල ට ගගව තමන් ගකොපමණ ප්රාර්ථනාවා න් කට පාඩම් 

කර ඇත්ගත් දැහි විමසා බලව විට පැ ැිරලි ග හි.  ඉගැන්වීම 

සිදු වී ඇත්ගත් ද යන්ව  ට ා ගත  ැකි ග හි. අද ප තිව 

ක්රමගයහි එක් එක් ඉමාම් රු ගවොගයු ත් ආකාරගයන් 

ප්රාර්ථනාවා කිරීම දැකිය  ැක. තමන් අගේක්ෂා කරව ගදව 

තමන් සතු  න්ගන්දැ හි මදක් සිතා බලන්ව.  

2. ෂාෆි මද් බගේ ආකල්පගේ සාධක ඇත.  

 ගමය අුමත් ගදයක් ගවොග හි. රසූුමල්ලාහි 

(සල්ලල්ලා අ අගලහිහි  සල්ලම්) තුමාණන්  ඬ වඟා පැ සූ 

දම ය ස ාබි රු කට පාඩම් කර  ාර්ථනතා කර ඇත්ගත්. වමුත් අප 

අතර දකිව ගමම ළිග ගතහි කිසිදු සාධයක් දැකිය ගවො ැකි 

ය. 

 ගමය ප සා අප නවයා ගවො ැහැක් හ. ග හින් සැබම 

නීතිය  සන් වී ඇත. ඉමාම් ව වි (ර ්මතුල්ලාහි අගලහිහි) 

ප ත සඳ න් අුතරින් පැ සූ . 

َفَقَ افِِعَيَاتَّ ََالشَّ َحاب  صأ
َ ََاهللَرَِِحَه مَأَوََغْيأ ھ مَأََواْلأ نَّهَ َََعَ

َ
رَ َأ َذِكأ تََحبي َاهللَي سأ

دََََتَعاَلَ الَمَََِبعأ ََالسَّ َتَحبي َمامَََِذلَِكَََوي سأ ِ
ومََِلِْلأ م 

أ
أَمأ لَََِوال ََوالرَّج  نأَفرِِد ََوالأم 

ةَِ
َ
أَمرأأ َسافِرَََِوال َََِوالأم  ِه ََوََغْيأ َتَحبي نَأََوي سأ

َ
وَََأ ع  يأًضاَيَدأ

َ
الَمََِأ َدَالسَّ َفاقَََِبعأ  بِاِِلتِّ

 ඉමාම් ෂාෆිඊ (රහිම අල්ලා ්) තුමා ද එතුමාණන්ගේ 

සගහින් ද සලාතය ඉටු කර සලාම් පැ සීගමන් පසු   ිරක්ර්ථන හි 
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නිරත වීම සතුටු දායක ය. එය ඉමාම්, මඃමූම්, තනි   සලාතය 

ඉටු කරන්වා, ළරිමියා කාන්තා  මගියා  ැනි ගසසු අයට ද 

සතුටුදායක කරුණකි. එගසේ ම ප්රාර්ථනාවා කිරීම ද සතුටු දායක 

යන්ව සම්මත තීන්දු කි. (අල්-මජ්මූඃ 3/483)  

 ගමහි ගකොතැවක ත් ඉමාම් පාරායවය කිරීමත් මඃමූම් 

එයට ‘ආමීන්‘ පැ සීමත් යන්ව සඳ න් වී ගවොමැත. ත  

දුරටත් එම ග්රන්ාගයහි 48   ැනි ළටුග හි ෂාෆි මද් බය ට 

අයත් ඉමාම් රු ගමගසේ ප සා සිටිති.  

َحاب َناََقاَلَ صأ
َ
رَََإنَََّأ كأ ََعءَََاذلِّ دََََوادلي اَلةَََِبعأ ََالصَّ َتَحبي نَأَي سأ

َ
ََي َسَََّأ إِلَّ نَأَبِِهَمَا

َ
َأ

ونََ لِيمَََي ِريدَ َإَماًماَيَك  َهرَََانلَّاِسَََتعأ واََفَيجأ ََوََكن واََفإَِذاَِِلََتَعلَّم  وا ََتَعلَّم 
هَ َََعلِِميََ ََسَّ
َ
 أ

 සලාතය ට පසු  ිරක්ර්ථන, දුආ  ැනි දම හි නිරත වීම යනු 

ඒ ා  ඬ ප ත් කරමින් ඉටු කිරීම සතුටුදායක ය. මඃමූම්  රුන් 

ඉගගව ගත ුතතුහි යන්ගවන් ඉමාම්  ඬ වගා ප සහි. වමුත් 

මඃමූම් රු ඉගගව ගත්ගත් වම් එය නි ඬ   පැ සිය ුතතු යැහි 

ප සා සිටිහි.  

3. සමානගේ ගැටුම ඇති විය  ැක.  

 ගම් කරුණ කිසිග ු  ළිගන්ගන් වැත. සමානය දැන් 

ඉතා අ ධාවගයන් සිටිති. ආලිම් රු සතය ප්රකාශ් කහ ුතතු 

යැහි නවතා  කතා කරති. ලියති. ගමම තත්ත ය මත ඉ ත 

සඳ න් කරුණු ඉිරරිපත් කරමින් ඈත් වී සිටිගේ වම් විනිශ්ච්ය 

ිරවගේ ඔවුන් ආලිම්  රුන්   ගපන් ා ගදමින් ගමගලස 

ගවොප සව ා ගවොගව් ද? 
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َناَإِنَّاََربََّنا َطعأ
َ
ََبَاَءنَاََساَدَتَناَأ َضليونَاََوك 

َ
بِيالََََفأ َمََِآتِِهمَأََربََّناَالسَّ ِ َفيأ َنََِضعأ

مَأَالأَعَذاِبَ ًناََوالأَعنأه   َكبِْيًاَلَعأ
 අපගේ පරමාධිපතියාණනි, නියත  ශ්ගයන් ම අපගේ 

වායකහින්ටත් අපගේ ප්රධානීන්ටත් අ වත හ.ගයමු. වමුත් 

ඔවු අ අප   ැරිර මාර්ථනගය ග ත ට ගයොමු කහ . එබැවින් 

අපගේ පරමාධිපතියාණනි, ඔබ ඔවුව ට ගදගුණයක් දඬු ම 

ලබා ස් ඔවුන් ගකගරහි අතිම ත් ශ්ාපය ඇති කරත් ා (අල්-

ු ර්ථනආන් 33:6 ,68) යැහි ප සති.  

 ඉ ත සඳ න් පරිිර සාධාරණීය කරමින් ග ේතූන් 

ගබොග ජමයක් ඉිරරිපත් කරති. ඒ ා ට ළිතුරු ස්ගම් 

අගේක්ෂා ක් ගැත්තා ට ගවොමැත. තැන්පත්   සිතන්ව ට 

ඇරුතම් කරමි.  

َََربََّنا َواِجَناَِمنَأَنَلَاََهبأ زأ
َ
يَّاتَِناَأ َنَةََق رََََّوذ رِّ ي 

عأ
َ
َعلأَناَأ تَِّقيََََواجأ  إَِماًماَلِلأم 

අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අපගේ බිරින්දම රුන්ගගන් ද 

අපගේ පරපුගරන් ද දමසට සිසිලක් අපට ළරිවමනු මැව  ! 

ත ද බිය බැතිමතුන්  ට ඉමාම්  රගයු  ගලස අප  පත් 

කරනු මැව  ! (අල්-ු ර්ථනආන් 25:40) 
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සාමුහික ප්රාර්ථනාවා න් සඳ ා  

ඉිරරිපත් ගකගරව සාධක   

 සලාතය ට පසු ප්රාර්ථනාවා කහ ුතතු දම ඉතා පැ ැිරලි   

සඳ න්   ඇත. එගලස තිබුණ ද සලාතය ට පසු සාමුහික 

 ශ්ගයන් ප්රාර්ථනාවා කහ ුතතු යැහි ඇතැමුන් මුරඩු ක කමින් 

ප සව අතර ඇතැම් සාධක ද ඉිරරිපත් කරති. ඉිරරිපත් කරව 

 ස්ස් පූර්ථන  සාධක සහිත වු ද එය සලාතය ට පසු  ර්ථනතමාවගේ 

ප තිව ක්රමය ට අනු  ප්රාර්ථනාවා කිරීම සඳ ා ඒ ා සාධක 

 ශ්ගයන් ගත  ැකි ද යන්ව සිතා බැලීම ඉතා උචිත ය.   

لََمةَََبأنَََِحبِيبَََِعنَأ رِيَََِّمسأ َتَجابًاََوََكنَََالأِفهأ سأ َلِلنَّاِسَََقالَََم  :َ ت  َسِمعأ
وَلَ ََاهللَََِرس  ولَ ََوَسلَّمََََعلَيأهََِاهللَ ََصّلَّ ََََيأَتِمعَ َِلََ:َ"َيق 

أ
مَأََمَل ه  ض  وََبعأ ع  ََفَيدأ

نَ  ھ مَأََوي َؤمِّ مَ َإِِلََََّسائِر  َجاَبه 
َ
 الطَباينَأخرجه"َاهللَ َأ

 මුසල්ිම් සමූ ය එක් වී ඇතැමුන් දුආ ප්රාර්ථනාවා කර ගසසු 

අය එයට ‘ආමීන්‘ යැහි පැ සුගව් වම් ඔවුන් ගේ ප්රාර්ථනාවා  ට 

අල්ලා ් ළිතුරු ගවොස් සිටින්ගන් වැතැහි තම ප්රාර්ථනාවා න් 

ළි ගනු ලබන්ගවු    සිටි  බීේ ඉේනු මසල්මා අල්-ෆි ර්ී 

(රියල්ලා අ අන් අ) තුමා විසින්  ාර්ථනතා කරව ලස්. මූලාශ්රය: 

තිර්ථනමිිර 

 ගමම  ස්සය ඉතා පැ ැිරලි ය. සලාතය ට පසු ප්රාර්ථනාවා 

කිරීම සම්බන්ධගයන් කිසිදු සඳ වක් ගමහි සඳ න් වී 

ගවොමැත.  ගපොදුගව් සාමුහික ප්රාර්ථනාවා   සඳ ා ඉිරරිපත් 

ගකගරව සාධකයකි. ු මක් ග ජ එක් අ සා්ා ක පාරායවය 

ගකගරනු ලැබීම සඳ න් ගකගරහි. ගමම  ස්ස ය සලාතය ට 

පසු ප සනු ලබව සාමුහික ප්රාර්ථනාවා   සඳ ා හ.  සාධකයක් 

 ශ්ගයන් ළහිටන්ගන් වම් ඉමාම් මාලික් (රහිම අල්ලා ්) තුමා 
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සලාතය ට පසු  ප තිව සාමුහික ප්රාර්ථනාවාග  හි ක්රමය 

මක්රූ ් යැහි ගවොප සන්ව ට තිබුණි. (අල්-ෆිරක් 4:300) 

එපමණක් ගවො  සලාතය ට පසු   පාරායවය කිරීම සඳ ා 

පැමිණ ඇති ප්රාර්ථනාවා න් හි බ අ අද ස් ගවොමැති   සඳ න්   

ඇති  ැකි සහිත ප්රාර්ථනාවා න් ිරක්ර්ථන යන්ව ඉිරරිපත් කරමින් 

සාමුහික ප්රාර්ථනාවා  ට සාධක ලබා ිරය ගවො ැකි ය.  

 එය සලාතය ට පසු   යන්ගවන් ළහිටිය ද එය අනි ාර්ථනය 

සලාතගයන් පසු ද වැතිවම් සුන්වත් සලාතගයන් පසු ද 

යන්ගවන් මත දරන්වන් ද ග ති. එගමන් ම අනි ාර්ථනයය 

සලාතයන් ට පසු පතව ප්රාර්ථනාවා න් ළි ගනු ලැගේ යව 

 ැකිය සාමුහික සලාතය ගපන් ා ගදන්ගන් යැහි ප සනු ද 

ලැගේ. වමුත් එය ස්ථීර  චවයක් ගලස දැක ගත ගවො ැකි 

යැහි ඉමාම් රුන් ප සා ඇත.  

1. ප්රාර්ථනාවා න් ළි ගනු ලබව අ සා්ා න් රාරිය අ සන් 

භාගගේ  ා අනි ාර්ථනයය සලාතයන්ගගන් පසු   ගව්. ගම් ළිබඳ 

  සඳ න් වී ඇති  ස්ස් ඉ තින් අළ සඳ න් කගහමු. එම 

ගව්ලා න් ගදක අතුරින් ඇහි අළ එකක් (එවම් අනි ාර්ථනයය 

සලාතය) ග ත පමණක් ගයොමුග මින් සාමුහික ප්රාර්ථනාවා ට 

පමණක් සාධක සපයා ගනුගේ?  රාරිය අ සන් භාගගේ ඉටු 

කරනු ලබව සලාතය ට සාධක ගපන්හ.ගේ වැත? එය ඇහි දැහි 

මැවවින් සිතා බැලිය ුතතුය.  ැරැද්ද අත  ැර දැමිය ගවො ැකි 

බැවින්  ැරිර පැ ැිරලි කිරීම් ලබා ස් ඇත.  

2.  
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َبانََثََََعنَأ ولَ ََقاَلَ:ََقاَلََوأ َََرس  ََِلَََثاَلَثأَ:َ"ََوَسلَّمََََعلَيأهََِاهللَ َاهللََصّلَّ َََيِلي
َحدَن
َ
نَأَِْل

َ
َعلَه نَََّأ ََيَؤ مَيَِلَََ:َيفأ لأ ًماَرَج  َََقوأ صي َسهَ ََفَيخ  مَأََنفأ ََعءَِد وَنه  ََفإِنَأ٬ََبِادلي
"ََفَقدَأََفَعَلَ مأ  الرتمذيَوَداودَابوَرواهََخاَنه 

එක් ගැත්ගතු  එක් ළරිසක ට සලාතය ගමග ය ා අයැිරව 

ප්රාර්ථනාවාග  හි තමන්   පමණක් එය ට සතු කර ගන්ගන් වම් 

ඔ අ එම නවයා ට  ංචා කහ අගයු   න්ගන් යැහි සව්බාන් 

(රියල්ලා අ අන් අ) තුමා විසින්  ාර්ථනතා කරව ලස්.  

මූලාශ්රය: අූ  දාහ.ද්, තිර්ථනමිිර. 

 ගබොග ජ  ස්ස් ග්රන්ායන් හි සඳ න්   ඇති ගමය 

සාමුහික ප්රාර්ථනාවා  ට සාධක  ශ්ගයන් ගනු ලබහි. ගම් ළිබඳ 

  අ ගබජධයක් ගවොමැති කම එහින් ගපන් ා ගදනු ඇත. 

සලාතය ගමග ය ව ගකගවු  ු නූත් වාසිලා ප සව විට ද 

 ැසි පතා සලාතය ඉටු කරව විට ද ජුමුආග  හි ද එහි ස භාගී 

 ව අය  ද ගකොටස් කරු න් බ ට පත් කර ගනිමින් බ අ 

 චවගයන් පාරායවය කහ ුතතුය යන්වය ගපන් ා ගදනුගේ. 

ඒ  ැර අනි ාර්ථනයය සලාතයන් ට පසු ප සනු ලබව සම්ප්රදාය ට 

සාධකයක් ගලස සඳ න් කගහේ වැත. ඉමාම්  ා මඃමූම් අතර 

ප තිව සම්බන්ධතා  සලාම් පැ සීමත් සමඟම විසන්ධි  නු 

ඇත. එගසේ තිබිය ස් ඔ අ ගපෞද්ගලික   ප්රාර්ථනාවා කර ගැනීම 

ගකොහිතරම් වම්  ංචා ක් දැහි ප සා තිගබන්ව ට පුළු ව. 

එබැවින් සලාතගයහි ප සනු ලබව ප්රාර්ථනාවා න් විගශ්ේෂගයන් 

අ ගබජධ කර ගත  ැක.    

3. අල්-ු ර්ථනආවගේ ප ා බ අ අද ස් ඇති  ාකයයන් 

ඇතුහත් ප්රාර්ථනාවා න් පැමිණ ඇත. එය සාමුහික ප්රාර්ථනාවා න් 

ට සාධකයකි යැහි පැ ගසේ. ු ර්ථනආවගය හි  ා  ස්සගය හි 

පැමිණ ඇති ප්රාර්ථනාවා න් මඃසූරාතයන්. ඒ ළිබඳ   විසත්ර 
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කරනු ලැබීය. ඒ ා අළ කිසිදු ග වස් කිරීමකින් ගතොර   

පාරායවය කහ ුතතුය. ඒ ා සුජූද් හි පැ සිය  ැක. එගසේ 

ගවොමැති වම් ග වත් ගව්ලා න් හි ප සා පාරායවය කහ 

 ැක. එහි සඳ න් වී ඇති  ැකි බ අ අද ස් සහිත   පැමිණ ඇති 

බැවින් සලාතය ට පසු   ප සනු ලබව සාම්ප්රදායක 

ප්රාර්ථනාවා න් හි රටා  ට සාධක  ශ්ගයන් ගත ගවො ැක.  

 4. තිර්ථනමිිර යව  ස්ස් ග්රන්ාගේ සට න්   ඇති 3502 

දරණ  ස්සගේ සංක්ෂිේත  ප ත සඳ න් අුතරිනි. අල්ලා  ්ගේ 

දූත (සල්ලල්ලා අ අගලහිහි  සල්ලම්) කිසියම් ග ජ සභා ක 

සිට වැගිටිව විට තම අනුගාමිකහින් සඳ ා ප ත සඳ න් 

ප්රාර්ථනාවා  ගවොඅයැද සිටි අ ස්ාා න් ඉතා අ කය.     

مََّ يَتَِكََِمنَأَنَلَاَاقأِسمَأَاللَّه  َََبَيأَنَناَََي ولَ ََماََخشأ َََمَعاِصيَكَََوَبيأ َوِمنأ
َناََماََطاَعتَِكَ َبلِّغ  َِقيَََِوِمنََََجنََّتَكََبِهََِت  نَ ََماَاِلأ ِصيَباِتَََعلَيأَناَبِهََِت َهوِّ م 

َياادلَي َناَنأ َماِعَناََوَمتِّعأ سأ
َ
َصارِنَاَبِأ

بأ
َ
تَِناََوأ َييأَتَناََماََوق وَّ حأ

َ
َعلأهَ َأ َالأَوارَِثَِمنَّاََواجأ

َ َعلأ َرنَاََواجأ
أ
ََثَأ نَاََظلََمَناََمنَأَََعَ أ َََوانأُص  ََََعَدانَاََمنَأَََعَ ِصيبََتَناََوِلََََتأَعلأ َم 

َياَََتأَعلَََِوِلَََِدينَِناَِفَ نأ ََادلي
َ
ََبََأ َناَكأ ََِعلأِمَناََوِلََََمبألَغََََوِلَََھَمِّ ََعلَيأَناَت َسلِّطأ

 يَرأَِح َناَِلََََمنَأ
 ගමම  ස්සය ප ා සලාතය ට පසු ප සව සාමුහික 

ප්රාර්ථනාවා  ට සාධකයක් බ  පැ සිය ගවො ැක. සලාතය ඉටු 

කරනු ලැූ  ස්ාාවය සභා ක් ගලස විග්ර ය ලබා ස්ගම් 

ප්රතිවිපාකයක් ගලස අද ඇතැම් ගම්මාව  ල දුආ ප්රාර්ථනාවා 

පැ සීගමන් පසු   සල ාත් ප සා අස්සලාමු අගලහිු ම් 

යනුග න් ද ප සා අ සන් කර ගනිති.  
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 ප්රාර්ථනාවාග හි ම ගැටුම ඇති කර ගනිමින් අ ගබජධයක් 

ගවොමැති   පසු  ව අළ ඊට අමතර   ද පාරායවයන් ප සා 

සිටීම වබි තුමාණන් ගේ මඟ ගපන්වීම ගවො න්ගන් ය. 

සල ාත් පැ සීම කිසිග ු   හක් න්ගන් වැත. වමුත් එය ඒ 

සඳ ා හ. ස්ාාවය ගවො ව බ  අප  ට ා ගත ුතතුය.  

  ැරිර ගලස  ට ා ගත් විද් තුන් ගේ ප්රකාශ්යන්  

 ආචාර්ථනය අෂ-්ගෂහික් සාලි ් අල්-ෆව්සාන් වමැත්තා 

ගසෞිර අරාබියාගව් සිටිව විද් තුන්ගගන් ප්රසිද්ධිය ට පත් 

අගයකි. ගත් කතු රගයකි. එතුමාණන් සලාතගයන් පසු   

ප්රාර්ථනාවා කිරීම සම්බන්ධයන් නිු ත් කහ තීන්දු ක්  ැරිර 

ගලස විස්තර ගකොට මුද්රණය ගකොට ගබදා  ැර ඇත. 

එතුමාණන් අද්-දඃ ා වමැති අරාබි සඟරා ක 1425 ෂඃබාන් 

(23-09-2004) ලියා ඇත.   

 ගමයහි බිද්අත් යනු ෂරීආ ්ගව් කිසිදු පදවමක් 

ගවොමැති වැමදුමක් බිහි කිරීම ගව්. උදා රණ  ශ්ගයන් වබි 

(සල්ලල්ලා අ අගලහිහි  සල්ලම්) තුමාගේ උපත මුල් කර 

ගගව මීලාද් උත්ස  සැමරීම, මිඃරාජ් හිජ්රත් යව කරුණු මුල් 

කර ගගව උත්ස  සැමරීම එගසේ ගවොමැති වම් ෂරීආග  හි 

කිසිදු  ැදගත් කමක් ගවොමැති ගව්ලා ක් වැමදුම් සඳ ා නියම 

කර ගැනීම. රනේ ෂඃබාන් මාසයන් හි රාරි කාලයන් හි විගශ්ේෂ 

ිරක්ර්ථන ප්රාර්ථනාවා න්  ැනි දම පාරායවය කිරීම  ැනි දම ගව්. 

එගමන් ම ෂරීආ ්ග  හි ගවොමැති ක්රමයක් බිහි කිරීම. 

උදා රණ  ශ්ගයන් සාමුහික   ප්රාර්ථනාවා කිරීම සාමුහික   

ිරක්ර්ථන කිරීම  ැනි බිද්ආ ්  න් අල්ලා ් ගේ ද මින් අල්ලා  ්

ග තින් ද දුරස් කරනු ලැූ  දම ය. ගමගලො   ා පරගලො  දඬු ම 

ට ලක් කරව දමය. ග ේතු  එය ගෂහිතාන් ගේ ද ම ට අයත් 

බැවිනි. ර ්මාන් ගේ ද මට අයත් ගවොගව්.  
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 ගමගලස පැ ැිරලි   ප්රකාශ් කහ දම ඇතැමුන්  ැරිර 

ගලස  ට ා ගගව තිබීම අ ධාරණය කහ  ැක. සාමුහික 

ප්රාර්ථනාවා න් ඉටු කහ ුතතුය යනුග න් ප සව අය ගේ 

ප්රකාශ්ය ට ඉමාම් ෂාතිබී තුමා ගේ ළිතුර එතුමා ගේ අල්-

ඉඃතිසාම් 1  ැනි ග ළුම (240, 245, 258, 268  ා 485  ැනි 

ළටු ල) ඉතා අලංකාර   පැ ැිරලි   සඳ න් කරහි. දැනු ත් 

කගහමු. ආලිම්  රුන් ගම් ා නවයා ට ඉිරරිපත් කිරීගමන් ඇති 

 ව ගැටුම ගබොග ජමයකින් අප  ආරක්ෂා කර ගත  ැක. 

ප්රාර්ථනාවා න්ගගන් ඉතා ගශ්රේෂ්ව  නුගේ මඃසූරාත් යනුග න් 

බැුමග මු. එය ගකිරවක අත  ැර දමනු ලැබුගව් ද එිරව සිට 

ගපොදු නවයා කිසිදු ප්රාර්ථනාවා ක් පාඩම් ගවොමැති තත්ත් යක 

ට පත් හ. . රසූුමල්ලාහි (සල්ලල්ලා අ අගලහිහි  සල්ලම්) සමම 

කරුණක් සඳ ා ම එයට අදාහ ප්රාර්ථනාවා න් උගන් ා දුන් . 

සිය ගණන් ඇති එම ප්රාර්ථනාවා න් අද සංස්කරණයන් ගලස 

එි දක් ා ඇත. නිිර ය ව ට යව විට නින්ගදන් අ ිර  ව විට 

නි සින් ළටත්  ව විට  ා වය ට වගිව විට  ා වගයන් 

බසිව විට සිත ට සන්තාපයක් ඇති හ. විට  ා වයක් මිලට 

ගන්වා විට අඹු සැමි ඇසුගරහි නිරත  ව විට මවිතය ට පත් 

 ව යමක් සිදු හ. විට මරණ දැන්වීමක් ලැබුණු විට ගලගඩු  

ගේ සු  දුක් විමසව විට මිය ගිය අයගේ ඥාතීන්ට සැවසිලි 

බස් ගදොඩව විට නවාසා ක් සඳ ා සලාතය ඉටු කරව විට 

මිනියක්  හ තුහ දමව විට මගිගයු ගගන් සමු ගන්වා විට ඔ අ 

  ළි ගන්වා විට ආගන්තුක සත්කාර ලැබුණු සා්ාවයක 

ගමගලස ත ත් ගබොග ජමයක් කරුණ සඳ ා ප්රාර්ථනාවා න් වබි 

(සල්ලල්ලා අ අගලහිහි  සල්ලම්) තුමාගණජ ගපන් ා ගවොස් 

අත  ැර දැමුගව් වැත.  

1.  ගමගලස තිබිය ස් ඉතා ගකටිගයන් වබි 

(සල්ලල්ලා අ අගලහිහි  සල්ලම්) තුමා ගකගරහි 
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සල ාත් පැ සීම පමණක් ප්රමාණ ත් යැහි උගන් ා දුන් 

බැවින් එතුමාණන් ගපන් හ. ප්රාර්ථනාවා න් පාරායවය 

ගවොකර ම අත  ැර දැමීය. වබි (සල්ලල්ලා අ අගලහිහි 

 සල්ලම්) තුමා ගකගරහි සල ාත් පැ සීම  ගකීමකි. 

එය කිසිග ු  ට ප්රතික්ගෂේප කහ ගවො ැක. එතුමාණන් 

ගේ වාමය සිහිපත්  ව සමම අ ස්ාා ක ම එතුමාණන් 

ගකගරහි සල ාත් පැ සීම පමණක් ගවො  සිු රාදා 

ිරවයන්හි ද ගසසු ිරවයන් හි ද එතුමාණන් ගකගරහි 

අධික   සල ාත් පැ සිය ුතතුය. සල ාත් ප සන්වන් 

මතු ගලො  එතුමාණන් සමඟ සිටිති. ගමහි අළ අ ධාවය 

ගයොමු කහ ුතත්ගත් නි ැරිර ගද් කියා ගවොදුන් 

ග ේතුග න්  ා නි ැරිර දම පාඩම් ගවොකහ ග ේතුග න් 

ග වත් අය පැ සිය ුතතුය යව තත්ත් යක් උදා වීමය. 

උදා රණ  ශ්ගයන්, 

2. නවාසා ක් ඔස ා ගගව පැමිණ සලාතය ගමග ය  ව 

ස්ාාවගේ තබා ගද ව තක්බීරය ට පසු   අල්ලා අම්ම 

සල්ලි අලා මු ම්මිරන්  අලා ආලි මු ම්මද් යැහි 

පැ සීම ප්රමාණ ත් යැහි උගන් ා ගදනු ලැගේ. වමුත් 

සම්පූර්ථනණ සල ාතය ළිබඳ   බල කිරීමක් සිදු ගවොගව්.  

3. තුන්  ව තක්බීරය ට පසු   අල්ලා අම්මේෆිර්ථන ලහූ 

 ර්ථන ම් හූ යනුග න් පැ සීම ප්රමාණ ත් යැහි පැ ගසේ. 

ගමමගින් එහි ප්රාර්ථනාවා කහ ුතතු පැතුමන් ළිබඳ   ිරරි 

ගැන්වීමක් සිදු ගවොගකගර්ථන.  ඇතැම් විට එ ැනි ගදයක් 

ප ා තිගබව බ  ප ා නවයා ගවොදැනු ත්   සිටිති. එහි 

ස් සලාතය නිමා හ. පසු ස්ර්ථනග ප්රාර්ථනාවා ක් සිදු කරනු 
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ලැගේ. නවාසා ග නුග න් හ. ප්රාර්ථනාවා   එම සලාතගය 

හි පැ සිය ුතතුය. යන්ව ළිබඳ   ගවොදැනු ත්   

සිටිති.  

4. මහ ගගයක ගශ්ජකය පහ කිරීම ළණිස පැ සිය ුතතු 

ප්රාර්ථනාවා   මතක් කර ගදනු ගවොලැගේ. සල ාත් 

පැ සුගව් වම් ප්රමාණ ත් යැහි උගන් නු ලැගේ.  

5. ක ර ප්රාර්ථනාවා ක් ප සා මගිගයු    ඇරලිය ුතතු ද 

යන්ව උගන් ා ගවොස් අත් අල්ලා සල ාත් පැ සීම 

ප්රමාණ ත් යැහි මඟ ගපන් නු ලැගේ.  

6. ආ ාර ගැනීගමන් පසු   ග ජ ආගන්තුක සත්කාර 

ලැබු ාහින් පසු   ු මක් පැ සිය ුතතු දැහි ගවොදැව 

ග වත් ගකගවු  ප්රාර්ථනාවා කහ ුතතු බ  ට අගේක්ෂා 

කරනු ලැගේ.   

 ගමගලස උදා රණ ගබොග ජමයක් දැකිය  ැක. 

 නියමිත ප්රාර්ථනාවා න් කට පාඩම් ගවොකහ අය ග වත් 

කිසිග ු  ප්රාර්ථනාවා කහ ුතතු යැහි අගේක්ෂා කරති. තම 

අ ශ්යතා න් ක ර භාෂා කින් වු  ද ඉල්ලා සිටිය  ැකිය යව 

විෂයය ගවොදැව සිටි කල්හි ත ත් දුෂක්රතා  ට පත් ග ති. 

අල්ලා ් ගේ උපකාරගයන් සමානගේ ඇති වී තිගබව අ ිරමත් 

භා ය තුින් අවාගතගේ ප්රාර්ථනාවා න් විශ්ාල සංයා ක් කට 

පාඩම් කරව දැ ැමියන් දැක ගත  ැක යව ආශ්ා  සිත් 

පතුගල් ඇත. ඉන්ෂා අල්ලා ් !  

 انلَّارِ  َعَذاَب  فَقَِنا ُسبَْحانََك  بَاِطًل  ھَََٰذا َخلَْقَت  َما َربََّنا
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අපගේ පරමාධිපතියාණනි, ගම් සියල්ල ඔබ නිෂඵ්ල ගලස ම ා 

වැත. ඔබ සුවිශුද්ධය. නිරා ගින්ගන් දඬු මින් අප  ආරක්ෂා 

කරනු මැව  !  

ْخَزيْتَهُ  َفَقدْ  انلَّارَ  تُْدِخلِ  َمن إِنَّكَ  َربََّنا
َ
الِِميَ  َوَما أ نَصار   مِنْ  لِلظَّ

َ
 أ

අපගේ පරමාධිපතියාණනි, ඔබ ක ගරු    නිරා ගින්ව ට 

ඇතුහත් කරන්ගන් ද ඔ අ   ඔබ සැබැවින් ම අ මාවය ලක් 

කගහහි ය. ත  ද අපරාධකරු න් ට උදව් කරව කිසිග ු  

ගවොමැත.  

بََّنا يَمانِ  ُينَادِي ُمَنادِيًا َسِمْعنَا نَّنَاإِ  رَّ نْ  لِْْلِ
َ
 فَآَمنَّا بَِرب ُِكمْ  آمُِنوا أ

අපගේ පරමාධිපතියාණනි,  නුඹලා ගේ පරමාධිපති ගකගරහි 

විශ් ්ාසය තබනු යැහි විශ්් ාසය ග ත කැඳ ව කැඳවුම්කරු ට 

සැබැවින් ම අළ ස න් ස් විශ්් ාස කගහමු.   

ِرْ  نَاذُنُوبَ  نَلَا فَاْغفِرْ  َربََّنا َنا َسي ِئَاتِنَا َعنَّا َوَكف  بَْرارِ  َمعَ  َوتَوَفَّ
َ
 اْْل

අපගේ පරමාධිපතියාණනි,  අපට අපගේ පාපයන් ට සමා  

ගදනු මැව  ! අපගේ පාප ක්රියා න් අපගගන් ප  කරනු 

මැව  ! ත ද අප  දැ ැමියන් සමඟ මරණය ට පත් කරනු 

මැව  ! 

َنا٬َر َنا َما َوآتِنَا بَّ َٰ  وََعدتَّ  َل  إِنََّك  الْقَِياَمةِ  يَوْمَ  ُُتْزِنَا َوَل  كَ رُُسلِ  ََعَ
 الِْميَعادَ  ُُتْلُِف 

අපගේ පරමාධිපතියාණනි,  ත ද ඔගේ දූතයාණන් මගින් අප 

 ට ප්රතිඥා දුන් දම අපට ළරිවමනු මැව ! මහවුන් ගකගරන් 

වැගිටු නු ලබව ිරවගේ අප  අ මාවයට ලක් ගවොකරනු 

මැව ! සැබැවින්ම ඔබ ප්රතිඥා න් කඩ කරන්ගවු  ගවොගව්. 

(යනුග න් ප්රාර්ථනාවා කරමින් සිටිති) (අල්-ු ර්ථනආන් 3:191-194) 
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සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් වියතුන් ගේ සම්ගම්ලවය 

විසින් නිු ත් කහ තීන්දු  

  සර 8 කට පමණ ගපර සලාතය ට පසු ප තිව සමූ  

ප්රාර්ථනාවා  සම්බන්ධගයන් රගන ගවොගයු ත් පලාත් හි 

ගැටුම්කාරී තත්ත් යන් උදා විය. ගපොලිසිය දක් ා එම ගැටුම 

ස්ර්ථනඝ විය. විත්තිකරු න් ගලස ගිය සග ජදරහින් අතර 

ගවොසුදුසු  චව  අ මාරු ප ා සිදු විය. ඒ ළිබඳ මාධයයන් 

ඔස්ගසේ ද පහ විය. සලාතය ට පසු   සමූ  ප්රාර්ථනාවා න් හි 

නිරත ගවො ව අය සමඟ ගසසු ළරිස් ගැටුම්කාරී තත්ත් යන් 

ඇති කර ගැනීමටත් විගශ්ේෂගයන් ගපොදු නවතා  අතර ගමම 

ප්රශ්්වය ස්ර්ථනඝ වීමටත් ඇතැම් ආලිම්  රුන් ගේ නි ැඩියා    ා 

සම ර ආලිම් රු ගපොදු නවතා  සමඟ පක්ෂ   කටුතතු කිරීම 

ග ේතු විය. එබැවින් සමසත් ලංකා මුස්ලිම් වියතුන් ගේ 

සම්ගම්ලවගේ අ ධාවයට එය ගගව එනු ලැබීය.  

 ගම් අතර පුත්තලම ප්රගද්ශ්ගේ සලාතය ට පසු සමූ  

ප්රාර්ථනාවා න් ඉටු කිරීම සම්බන්ධගයන් මතු හ. ප්රශ්්වය 

ගපොලිසිය දක් ා දුර ිරග ගගොස් එහි සිට ගම් සම්බන්ධගයන් 

තීන්දු ක් ඉල්ලා ලිළයක් සමස්ත ලංකා මුසල්ිම් වියතුන් ගේ 

සම්ගම්ලවය ට ඉිරරිපත් ගකරිණ. පුත්තලම ශ්ාාගව් උලමා 

සංගමගේ සභාපති ඍජු  ම ඉ ත සඳ න් කරුණ ළිබඳ 

තීන්දු ක් ලබා ගැනීම ට ගකොහඹ ට පැමිණීය. ඒ සමගම 

නම්ඉේයතුල් උලමා 10.02.2001 හි රැස් හ. ෆත් ා සභාග හි 

විගශ්ේෂ රැස්වීගමහි ප ත සඳ න් අුතරින් තීන්දු ගගව එහි 

ළටපතක් පුත්තලම ගපොලිස් ස්ාාවයටත් සමස්ත ලංකා 

මුස්ලිම් වියතුන් ගේ සම්ගම්ලවය නිු ත් කහ තීන්දු  

පුත්තලම නම්ඉේයතුල් උලමා ශ්ාා ටත් එ ව ලස්.  
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 එහි ප ත සඳ න් අුතරින් සට න් විය.  

 අල්ලා ් ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලා අ අගලහිහි 
 සල්ලම්) සලාතය නිමා කහ පසු   තුන්  රක් ඉසත්ිේෆාර්ථන සිදු 
කහ අතර තසබ්ී ් ත ම්ීද් තක්බීර්ථන යව දම ද පාරායවය කර 
ග වත් ප්රාර්ථනාවා න් සම රක් පාරායවය කරමින් ආ . ස ාබි 
 රුන් ගමය කට පාඩම් කර තම සලාතගයන් පසු   එගලස සිදු 
කරමින් පැමිණිය .  

 සමම මුස්ලිම් රගයු  ම සලාතය නිම කහ පසු   ගම් ා 
පාරයවය කහ ුතතුය යන්වය නියම ක්රමය  නුගේ. ගපොදුගව් 
ප්රාර්ථනාවා න් පතව විට ු ර්ථනආවගේ  ා  ස්සගේ පැමිණ ඇති 
මඃසූරාත් ප්රාර්ථනාවා න් පමණක් පැතිය ුතතුය යන්ගවහි කිසිදු 
ඉමාම්  රගයු  අතර මත ගේද  ඇති ගවොවීය. රසූුමල්ලා  ්
(සල්ලල්ලා අ අගලහිහි  සල්ලම්) තුමා ගේ කාලගේ ග ජ 
ස ාබි  රුන් තාබිඊන්  රුන්  ා ඉමාම්  රුන් ගේ කාලයන් හි 
ග ජ සලාතය ට පසු   දැවට ක්රියාග  හි ප තිව ගමන් 
පුරුද්දක් පැ ති බ ට කිසිදු සාධකයක් දැකිය ගවො ැකි ය. 
ගමම පුරුද්ද ගමින් ගමට ග වස් හ. ක්රමයකින් ද එහි රටා  
විවිධ  ආකාර  ලින් ද ළහිටා තිබීම සුන්වා  ්මඟ ගපන්වීම තුහ 
ස්ාාළත ගවොහ. ක් බ  පැ ැිරලි  න්ගන් ය. එබැවින් සලාතය 
ට පසු  ඉ ත සඳ න් පරිිර මඃසූරාත් පාරායවය කිරීමටත් 
තමන් ට අ ශ්ය දම තමන් විසින් ම ප්රාර්ථනාවා කර ලබා 
ගැනීමටත්  සමම මුස්ලිම් රගයු  ම දැව සිටිය ුතතු  ගකීමකි. 
සලාතයන් ට පසු  ප්රාර්ථනාවා න් ළි ගනු ලැගේ යව  ස්සය 
අනු  අළ සලාතයන් ට පසු  ප්රාර්ථනාවා න් අයැද සිටීම 
සම්බන්ධගයන් ගවොසැලකිලිමත් ගලසින් කටුතතු ගවොකහ 
ුතතුය. එගමන් ම එම ප්රාර්ථනාවා   සාමුහික   ඉටු කහ ුතතු යැහි 
මුරඩු කවීම ග ජ අව ශ්ය ප්රශ්්ව  ා ගැටුම්  ල නිරත වීම ග ජ 
සලාතය ඉටු කරව මුසල්ිම්  රුන් ට සුදුසු ගවො න්වකි.  
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 වබි (සල්ලල්ලා අ අගලහිහි  සල්ලම්) තුමා ගපන් ා 
ගවොදුන් ගදයක් සිදු කිරීමට ගම ැනි උත්සා යන්  ල නිරත 
වීම අප  පාපය කරා ගයොමු කර හි. එබැවින් මස්ජිද් 
පාලකහින් ආලිම් රු  ා වියතුන් සැබම තත්ත් ය  ට ා ගගව 
ගපොදු නවතා  ට මඟ ගපන්වීම දැවට ප තින්වා හ. අතය ශ්ය 
කරුණකි. ගම් අනු  ක්රියා කිරීම ට සර්ථන බලධාරී අල්ලා  ්සියුම 
ගදවාට ආශිර්ථන ාද කරත් ා! අල්ලා ් ය සියුම දම ළිබඳ 
සර්ථන ඥානී  න්ගන්.  

 ගමම තීන්දු   යැහ. අ සා්ාගව් ගැටුම් ඇති කර ගත් 

නවයා අ ගබජධ කර ගත් . ගපොලිසිය ද සමාදාවය ඇති කරව 

ලස්. අතරින් පතර ඉ ත සඳ න් කරුණ ළිබඳ   කිසිග ු  

විමසු  ද නම්ඉේයා   ඉ ත සඳ න් තීන්දුග හි ළටපත් ලබා 

ගදන්ව ට ක්රියාත්මක විය.  

 ඉිරරිපත් කහ තීන්දු   ළිබඳ   එය නි ැරිර දැහි උලමා 

සභාග න් (02-10-2005 ස්) විමසා සිටිය ස් ලියූ ළිතුර සලාතය 

ට පසු  සාමුහික ප්රාර්ථනාාව  ළිබඳ සමසත් ලංකා 

නම්ඉේයතුල් උලමා ඉ ත තීන්දු   වැ තත් ත වුරු ගකොට 

ලියූ ළිතුරු ලිළගයහි සලාතය ට පසු සාමුහික ප්රාර්ථනාවා  

ළිබඳ ෆත් ා 2001-02-10  ව ිරව සමස්ත ලංකා 

නම්ඉේයතුල් උලමා   විසින් නිු ත් කහ ෆත් ාම ය යන්ව 

ත වුරු කීරීමත් සමඟම සලාතය ට පසු සාමුහික ප්රාර්ථනාවා න් 

ළිබඳ   ත ත් පැ ැිරලි ෆත් ා ක් ඉන්ෂා අල්ලා ් ! ඉතා 

ඉක්මණින් සමස්ත ලංකා නම්ඉේයතුල් උලමා   විසින් නිු ත් 

කිරීම ට නියමිත බ ත් සඳ න් ගකරී තිබිණ.  

 එගසේ තිබුණ ද 10-02-2001 ස් නිු ත් කරව ලද 

තීන්දුග හි තෘේතිය ට පත් ගවොහ. උලමා සභා සාමාජිකහින් 

ගගන් ඇතැමුන් ත  දුරටත් ඉ ත සඳ න් තීන්දුග හි ළටපත් 

ගබදා ගවො රින්ව ට උත්සා  දැරූ . එකමුතු   සිටිව අළ 
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ගමම තීන්දු   එවීගමන් සමානය තුහ ගේදයන් ඇති ගවොවිය 

ුතතු යැහි පැ සූ . ගමම ප්රකාශ්යන්ට බිය වී සභා තීන්දුග හි 

ළටපත එවීම ට අ ශ්ය ගවොගව්. ත ත් එක් විස්තරාත්මක 

ළිතුරක් ලිවිය  ැකි යැහි තීරණයක් ගගව ිරගු කලක ට පසු 

සභා  ට ඉිරරිපත් කහ ද එය නිු ත් කරනු ගවොලැබීය. අරාබි 

විදු ල් මද්රසා  ලින් බලාගපොගරොත්තු හ. එකඟතාග න් ුතත් 

ලිළ ගවොලැබිණ.   

 පුද්ගලික   සලාතය ට පසු සම්ප්රදායානුූලල   ප තිව 

සමූ  ප්රාර්ථනාවා  ට එකඟ ගවොහ. ප්රසිද්ධිගේ පැ සූ උලමා 

සභාපති එක් අ සා්ා ක ගකොල්ුමළටිය ජුමුආ මසජ්ිදගේ ජුමුආ 

සලාතය ඉටු ගකොට සමූ  ප්රාර්ථනාවා  ඉටු ගවොකර වැගිට ගිය 

බ  ද ගපන් ා දුන් . ආලිම් රු නවයාට පැ ැිරලි ගලස ප සා 

සිටිය ුතතු යැහි ද ඉල්ලා සිටිය . නාතයන්තර ඉස්ලාමීය ස ව 

සංගමය IIRO ආයතවය මීට කලින් මුද්රණය ගකොට එි දැක් 

හ. සලාතය නිමා කහ පසු පැ සිය ුතතු ප්රාර්ථනාවා න් යව දුආ 

පරිකා ක් නිු ත් කිරීම ට සූදාවම් ගකොට ඇති බ ත් ප සා 

සිටිය . එය ද සිදු කහ .  

 َخريا هللا َجزاه

 වමුත් ආලිම් රු ගමම කරුණ සම්බන්ධගයන් ගපොදු 

නවයා ට පැ ැිරලි  කර ස්ගම් පුරුද්ද ඇති  ව ගතක් කරුණ 

නිරාකරණය කහ ගවො ැකි බ  පැ ැිරලි ය. ඇතැමුන් ගපොදු 

නවයා ගේ තෘේතිය අගේක්ෂා කරති. ත ත් සම රු පුරුද්ද අත 

 ැර දැමීම ට සූදාවම් වැත. ගකගසේ වු  ද ගපොදු නවතා  ට 

ගමය හඟා වීම ප්රමාද ග මින් ප තී.  

 ගමය පැ සීගමන් ආලිම්  රුන් ට ගදොස් පැ රීම 

අරමුණ ගවොගව්. සැබම තත්ත් ය පැ ැිරලි කිරීම  ා ගපොදු 
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නවයා ගේ එකඟත් ය තුින් ක ර ආගමික තීන්දු ක් වු  ද 

ක්රියාත්මක කහ  ැකි යැහි ඉිරරිපත් කිරීම ය ගමහි අරමුණ 

 නුගේ.  
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අල්ලා ් ගේ ගැත්තනි,   

 සලාතය ට පසු සාමුහික ප්රාර්ථනාවා   යව ප්රශ්ව්ය පදවම් 

කර ගනිමින් ගැටුම් කාරී තත්ත් යන් ඇති ගවොකරන්ව. ප්රශ්ව් 

ඇති ගවොකරන්ව. ගමම ග්රන්ාගයහි මට ලැබුණු සියුමම 

ගතොරතුරු  ා විග්ර යන් ප සා ඇත්ගතමි. සමූ  ප්රාර්ථනාවා  

ළිබඳ ප්රශ්්වය කිසිදු සංවිධාවයක බැුනණු චින්තවයක් 

ගවොගව්. ආලිම් රු සතය පැ සිය ුතතුහි යව අ ශ්යතා  

නවයා ග ත තිගබව ගමම අ සා්ාගව් සතයය විග්ර  කහ 

ුතතුය. ඇතැම් විට ගමම ග්රන්ායට විමර්ථනශ්වයන් අියගයජගයන් 

ග ි විය  ැක. මා ගමය කිසිග ු  ට ග ජ කිසිග ු  ගේ 

ඉල්ලීම මත ග ජ ගවොලිව්ග මි. අල්ලා ම් ය සියුම දම 

මැවවින් දන්වා.  

ِريدُ  إِن  
ُ
اَلحَ  إَِّل  أ ِص  ُت  َما اْل  تََطع  ِفيِق  َوَما اس   َعلَي ِه تََوََّك ُت  بِاّلَلِ  َّل إِ  تَو 
ِنيُب  َوإيَِل هِ 
ُ
 أ

 මට  ැකි පමණින් (ඔබ  ) නි ැරිර කිරීම  ැර ග ව 

කිසි ක් මම ප්රිය ගවොකරමි. අල්ලා ් ගේ උපකාරගයන් මිස 

(මම ඔබ   නි ැරිර කිරීම සම්බන්ධගයන්) සමත් විය 

ගවො ැක. ඔ අ  ම මම විශ් ්ාස කර සිටිමි. ඔ අ ග තට ම මම 

ගයොමු හ.ගයමි.  

 අයැදුම  

 අග ජ අල්ලා ්! ඔගේ ද ගමහි පැ ැිරලිතා  ගදනු 

මැව , අපගේ සලාතයන්  ා ඒ සමඟ අප පතව ප්රාර්ථනාවා න් 

ළි ගනු මැව , සමූ  ප්රාර්ථනාවා  යන්ගවහි නවයා ගේද වී 

සිටිති. කරුණ පැ ැිරලි අය යටත් වී ග න් වී සිටිති. ඇතැමුන් 

ගමය සිල්ලර ප්රශ්ව්යක් යැහි ප සා ද ම පැ ැිරලි ගවොකර බිය 
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ට පත් වී සිටිති. ත ත් ඇතැමුන් සමානගේ ඇති ප්රශ්්ව මීට  ඩා 

බැරෑරුම් දම තිගේ යැහි ප සා ඒ ගදස ගවොබලති.  

 ගම් තත්ත් ගේ මා ු මක් කහ ුතතු දැහි ලත  න්ගවමි. 

මා ද  යස්ගත ග මින් සිටිමි. සඳ න් කහ ගමම ප්රශ්්වය 

ළිබඳ පැ ැිරලි ගවොකරනුගේ ඇහි දැහි යව ප්රශ්ව්ය ට ළිතුර 

ගසවිය ුතතු යැහි ගමය ලියා අ සන් කගහමි. ඔබ ගමය ළි 

ගත ුතතු යැහි යට ත් ප ත්   කන්වලව් කර සිටිමි.  මා 

ළිබඳ ද ම  සන් කිරීගම්  රදකරුග ු  ගලස ගවොසලකා 

ඔගේ ආශිර්ථන ාදගයන් මා ග හා ගනු මැව  ! ු මක් ග ජ 

ගදයක් විමසනු ලැබ එය කියා ගවොස්  සන් කරව වියතුන් ට 

මතු ගලො  ගින්ගවන් ුතත් කඩි ාලමක් ගයොදනු ලැගේ. යැහි 

ඔබ ගේ වබි රයා ගේ ප්රකාශ්ය සැම විට මා අ  ාද කරමින් 

ප තිහි.  

 මාගේ පරමාධිපතියාණනි, ඔගේ තෘේතිය පමණක් මම 

පතමි. මිනිසා ගේ තෘේතිය පතා මම ගමය ගවොලිව්ග මි. මා 

ළි ගනු මැව  !  

َاهلل َاعلم
ََعيامجَوصحبهَواهلَحممدَنبيناََعَهللاَصّلو

َالعلميَربَهللَاحلمدو
َعاذَ ََقاَلَ ًماََجَبلَنَبأنَ َم  مَأَِمنَأَإِنَََّيَوأ َ َفَِتًناََوَرائِك  ث  َتحَ َفِيَهاَيَكأ ََوي فأ َالأَمال 
آنَ َفِيَها رأ ََالأق  َذه َََحّتَّ خ 

أ
ِمنَ َيَأ ؤأ َنافِق ََالأم  ة َََوالأم 

َ
أَمرأأ ََوال ل  ِغْيَ ََوالرَّج  ََوالصَّ

 رَيوََََوالأَعبأدَ ََوالأَكبِْيَ 
أ
َََفي وِشك ََاحل وَلَََقائِلأ ََيق  نأ

َ
ََوَقدَأَيَتَّبِع وِنََِلَََلِلنَّاِسَََماَأ
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ت َ
أ
آنََََقرَأ رأ ََھ مَأََماَالأق  ََحّتَّ تَّبِِعَّ َتِدعَََبِم  بأ

َ
مَأَأ َه ََلَه  مَأََغْيأ ت ِدعََََوَماََفإِيَّاك  َابأ

ت ِدعََََماََفإِنََّ ََابوَابأ  ١١٤٤َ-َداودََضالَلَةأ
 මුආද් ඉේනු නබල් (රියල්ලා අ අන් අ) තුමා විසින් 

 ාර්ථනතා කරව ලස්. ිරවක ඔබ ට පසු  අති විශ්ාල පරීක්ෂණයන් 

ඇති ගව්. එහි ධව සම්පත්  ැඩි නු ඇත. මුඃමින් රුන් ද 

මුවාෆික් රුන් ද පුරුෂහින් ද කාන්තා න් ද  ු ඩා දරු න් ද 

 ැඩිහිටියන් ද නිද ස් පුරුෂහින් ද   ුමන් ද ප්රගයජනවය ට 

ගන්වා තරම ට අල්-ු ර්ථනආවය ද වි ෘත කර ගදනු ලැගේ.  

 මිනිසා ට ු මක් සිදු වී ඇත්ගත් ද? මා ප සව දම අසා 

ගවොළිපිරනුගේ මන්ද ? මම ු ර්ථනආවය කිය ා ගපන් හ.ගයමි. 

ග වත් කිසි ක් සූදාවම් කර ගදව ගතක් එය ප ා ඔ අ අ ළි 

ගවොපිරති යැහි ප්රකාශ් කරන්ගවු  පත් ග හි. එබැවින් 

වවීකරණ  ශ්ගයන් බිහි කරනු ලැූ  දම නුඹලා ට අ  ාද 

කරමි. වවීකරණගයන් බිහි හ. සියල්ල මුහා කි. ! 

මූලාශ්රය: අූ  දාහ.ද්  

ගපොත අ සාවහි 
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