අපගේ දුආවන් ට අල්ලාහ්ගෙන්
පිළිතුරු ග ොලැගෙන්ගන් ඇයි?
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අපගේ දුආවන් ට අල්ලාහ්ගෙන්
පිළිතුරු ග ොලැගෙන්ගන් ඇයි?
ඉස්ලාම් හවුස් - ප්රශ්්

සහ පිළිතුරු

ගෙයික් මුහම්මද් අල් මු ජ්ජිද්
ඉස්ලාම් හවුස් ගවබ් අඩවිගයන්

ප්රhශ්් ය: අපගේ දුආවන් ට අල්ලාහ්ගෙන් පිළිතුරු
ග ොලැගෙන්ගන් ඇයි?
සයලු ප්රhසිංශ්ා අල්ලාහ් ට හිමිගේවා.
ඉමාම් ඉබ්න් අල් කයියිම් (රහි) ගමගසේ දන්වා ඇත.
“දුආ සහ තඅේවුදාත් (අල්ලාහ් ගවත
රැකවරණය පතා කර ප්රhාර්ා ා) යනු, ආයුධයක් හා
සමා ය. යම් ආයුධයක් ගකතරම් තියුණු ද යනු ගමහි
දි අදාළ ග ොව අතර, එය ප්රhගයජජ වත් ෙවට පත්
වන්ගන් එය උපගයජගි කර තැ ැත්තා විසන්ම ය.
ආයුධයක පළුද්දක් ග ොමැති ම් ගහජ අිංෙ සම්පූර්ණ
ම් ගහජ එය උපගයජගි කර තැ ැත්තාගේ අත
ශ්ක්තිමත් ම්, තම සතුරන් ව වි ාශ් කිරීගමන් එම
තැ ැත්තා ව වත්වන් ට කිසවක් ැත. එගහත්
ඉහත සඳහන් කරුණු තුග න් එකක් ගහජ ග ොමැති
ම්, එහි ප්රhතිලලය එය ට සමා ව අඩු වනු ඇත.”
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(අල් දඅවා අල් දවා ග්රතන්ාග පිු  අිංක 35)
ඉහත සඳහන් කර අයුරින් යම් ක්ර්මගේදයක්
සහ නීති පද්ධතියක් දුආ කරන් ා සම්පූර්ණ වශ්ගයන්
ඉු  කළ යුතුව තිගබ්. ගමය ට අමතර ව, යම් දුආවක්
අල්ලාහ් ගවත ට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට ද පිළිතුරු
ගදනු ලැබීමට ද ොධා ව යම් කරුණු තිගබ් ම්,
ඒවා ප්රhාමගයන් දුආ කරන් ාගෙන් ගමන්ම තමන්
කර දුආ ගවන් ඉවත් කළ යුතුය. පහත සඳහන්
ගකොන්ගද්ස සයල්ල සම්පූර්ණ වීගමන්, ගකග කු
කර දුආ පිළිෙැනීමක් වනු ඇත.
1. දුආ කිරීගම හි ෙැෙෑපත් වීම: ගමය ඉතාමත්
වැදෙත් ගකොන්ගද්සයක් ගවයි. දුආ ම් ප්රhාර්ා ා
කිරීගම් දී අවිංක ව ගලස අල්ලාහ් පවසා ඇත.
ගම් ෙැ අල්ලාහ් පවසන්ගන් ගමගසේය.

“ප්රhතික්ගෙේපකයින් පිළිකුල් කළ ද ලලා අල්ලාහ්
ව දහගම හි ඔහු ට චිත්ත ඒකාග්රතතාගවන් කැඳවවු.”
සූරා 40:14.
දුආ කිරීගම හි අවිංක වීම යනු, ඔෙ අමත
උත්තරිතර අල්ලාහ් ගකගරහි ස්ථීර විශ්්වාසය
සහිත ව, ඔගබ් ඉල්ලීම ට ප්රhතිාාර දැක්වීම ට
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හැකියාව තිගෙන්ගන් ඔහු ට පමණකි ය
විශ්්වාසය සහිත ව කර
ඉල්ලීමගේ. ගමම
අවස්ාාගව හි අනුන් හට ප්රhදර්ශ් ය කිරීගම්
අරමුණින් ගතොර ව දුආ ඉල්ලීම ඉතාමත් වැදෙත්
ෙව සලකන් .
2. සැෙැවින් ම පසුතැවිලි වී අල්ලාහ් ගදසට ආපසු
හැරීම: දුආ සඳහා නිස ප්රhතිාාරය ග ොලැබීම ට
ප්රhධා ගහේතු ව පාපයන් ය. එනිසා දුආ කරන් ා
එම කර්තවබය ආරම් කිරීමට ගපර, තම පාපයන්
සඳහා පසුතැවිලි වී අල්ලාහ්ගේ ක්ෂ මා අයැදින් ට
ඉක්මණින් ක්රිියා කළ යුතුය. නූහ් බි (අගල)
තුමාණන් පිළිෙඳ ව අල්ලාහ් ගමගසේ පවසයි.

“එෙැවින්, නුලලා ගේ පරමාධිපතිගෙන් සමාව
අයැදිවු. සැෙැවින් ම, ඔහු අධි ක්ෂ මාීලලීයැ යි
පවසමි. එවිට, ඔහු නුලලා ගවත අහසන් වර්ොව
(අශ්බ පරිදි) අධික ව යවන්ගන් ය. ධ ගයන් ද
පිරිමි දරුවන්ගෙන් ද නුලලා ව වැඩි දියුණු
කරන්ගන් ය. නුලලා ට වතුයායන් (වොවන්)
ඇති කරන්ගන් ය. නුලලා ට ෙිංො ද ඇති
කරන්ගන් ය.” සූරා නූහ් 71:10 සට 12 දක්වා.
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3. අල්ලාහ්ගෙන් තබාෙ ලෙ ෙලාගපොගරොත්තුගවන්
සහ ඔහුගේ දඬුව ට බිගයන් යටත් පහත් ාවගයන්
ඔහු ට කන් ලේ කිරීම: දුආගව හි හරය සහ
අවශ්බ ගකොටස ගම්වා ය. ගම් පිළිෙඳ ව අල්ලාහ්
පවසන්ගන් ගමගසේ ය: “ඔෙගේ පරමාධිපතිට ෙැහැ
පත්ව ද ය ක්තිගයන්ද අඬෙසනු. සැෙැවින් ම,
ඔහු ප්රhමාණය ඉක්මවන් න් ්රිරය ග ොකරන්ගන්
ය.” සූරා අල් ආරාෆ් 7:55
4. ඉතා ඕ ෑකමින්, කඩි මින්, ැවත ැවත දුආ
කිරීම ෙැ සත් තැවිල්ලට පත් ග ොවී, කිහිප
වතාවක් යිළි යළිත් දුආ කිරීම: අල්ලාහ්ගේ බි
(සල්) තුමාණන්ගේ ආදර්ශ්ය ට එකඟ ව දුආ කිරීම
තුන් වරකට සමා කර ෙැනීම වඩා සතුු  දායක
ගේ. මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් තුන් වරක් දුආ කළ
අතර තුන් වරක් ක්ෙමා ව අයැදීම ට කැමති ෙව
ඉබ්නු මසූද් (රළි) වාර්තා කගළේය. මූලාශ්රළය අු
දාවූද් සහ අන් නිසායි.
5. පහසු ජිව තත්ත්වග දී දුආ කිරීම සහ සමෘධිමත්
තත්ත්වග දී අධික ව දුආ කිරීම: “ජීවිතග පහසු
අවස්ාාවන් හි අල්ලාහ් ව ගමග හි කරනු, පීඩාවට
පත් වු අවස්ාාවන් හි අල්ලාහ් ඔෙ ව අමතක
6

ග ොකරන්ගන්ය.” යනුගවන් බි (සල්) තුමාණන්
පැවසුහ. මූලාශ්රළය අහමද්.
6. දුආගවහි ආරම් ග ගහජ අවසා ග අල්ලාහ්ගේ
අලිංකාරවත්
ාමයන්
සහ
උත්කෘේට
ගුණාිංෙයන්ගෙන් ඔහු ට ඇමතීගමන් අල්ලාහ් ට
සමිප වීමට උත්සාහ දැරීම: “(සයලු) ලක්ෙණ ම්
අල්ලාහ්ට (හිමි)ය. එෙැවින් ඔහු අමතනු.” සූරා
7:180
7. දුආ අතරින් ඉතාමත් පැහැදිලි හා සිංෂිප්ත
වදනින් යුත් අර්ාවත් දුආ ගතජරා ෙැනීම: දුආ
අතර උසස්තම දුආ වන්ගන් මුහම්මද් බි (සල්)
තුමාණන් පැවසු දුආ ව අතර, ගකග කුගේ
අවශ්බතා අනුව වා ගයොදා ෙත හැක.
දුආ කිරීගම් දි අනුෙම ය කළ යුතු, මුත් එවා
අනිවාර්යය ග ොව තවත් කරුණු කිහිපයක්
තිගෙ ෙව සලකන් . කිබ්ලා ගදසට මූහුණ
හැරවීම, ශ්ාරීරක පිරිසදුකම සහිත ව සටි
අවස්ාාවක දූආ කිරීම. අල්ලාහ් ව ප්රhශ්ිංසාව ට ලක්
කර සහ බි (සල්) තුමාණන්ට සලවාත් පවසා
දුආ කාර්යය ආරම් කිරීම වැනි ගද් එහි අඩිංගු ය.
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දුආ අයැදි
ඇත.

විට දැත් එසවිය යුතු ෙව සඳහන් වී

දුආවන් ට සාර්ාක ප්රhතිාාර ලැබීම සඳහා
උතුම් ගේලාව සහ උතුම් ස්ාා ය ගතජරා
ෙැනීම උපකාර වනු ඇත.
උතුම් ගේලාව අතර ගහොඳ ම අවස්ාාවන් වන්ගන්
ෆජර් (අලුයම) සලාතයට ගපර, රාත්රිආයන් හි
අවසා තුන්ව ගහජරාව, සකුරාදා ජුම්ආගවහි
අවසා ගහජරාව, වැස්ස වස විට, අදාන් සහ
ඉකාමත් ය ගදක අතර යන් ඒවා ය.
උතුම් ස්ාා ය යනු ගපොදුගේ සෑම මස්ජිදයක් ම
ව අතර මක්කගම් මස්ජිද් අල් හරම් සුවිගශ්ේෙය.
දුආවන් ට අධික ව පිළිතුරු ලැබිය හැකි
අවස්ාාවන්: ගකග ක් අසාධාරණය ට ගහජ පීඩාව
ට ලක් කරනු ලෙ විට, ගකග ක් ෙම ක ගයදි
සටි අවස්ාාවක, ගකග ක් උපවාසග ගයදී
සටි අවස්ාාවක, ගකග ක් හදිසගයන් යමක්
අවශ්බය ව සටි අවස්ාාවක සහ මුස්ලිම්වරගයක්
තම සගහජදරගයකු ගවනුගවන් ඔහු ැති තැ ක
දුආ ඉල්ලා සටි විට.
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දුආ සඳහා පිළිතුරු ලැබීමට ොධාවක් විය හැකි
කරුණු:
1.

ඉල්ලා සටි කාරණාව නුසුදුසු එකක් ව විට,
අල්ලාහ් ගකගරහි අවිධිමත් ආකල්පයක් දක්ව
විට, ඉල්ලීමක් ග ොකළ යුතු කාරණාවක් සඳහා
(මිනිගසක් සදා කල් ජීවත්වීමට ආශ්ා කිරීම, ගහජ
පාප ක්රිියාවක ගයගදන් ට ගහජ හරාම් කරුණක්
සඳහා අනුමත පැතීම ගහජ මරණය ගද ගලස
ගකග ක් ඉල්ල විට එවැනි දුආ ෙලහී ෙවට
පත් ගේ. බි (සල්) තුමාණන් පැවසු ෙව අු
හුගරයිරා (රළි) වාර්තා. “ගකග ක් පාප ක්රිියාවක්
සඳහා ගහජ ෑකම වි ාශ් කිරීම පිණිස දුආ
ග ොඉල්ල තුරු මිනිසුන්ගේ දුආවට ප්රhතිාාර
ගදනු ලෙයි.” මූලාශ්රළ සහීහ් මුස්ලිම්.

2.

අල්ලාහ් ගවත යළි පිවිසීමට අධධර්යමත්කම
නිසා දුආ කිරීම ට පැකිගල දුෙල ගකග ක්
කර දුආ: ගමයට විවිධ ගහේතුන් තිබිය හැක. ඒවා
ම් දුආ කර විට කට හඬ වැඩි කිරීම, දුආ කර
විට ෙැෙෑපත් ග ොවී අල්ලාහ්ගෙන් කිසදු
උපකාරයක් ග ොමැත යැයි ගපන්ව අයුරින්
හැසරීම ගහජ දුආ සඳහා අර්ාය ට සැලකිලි
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ග ොදක්වා අලිංකාර වදන් පමණක් අ වශ්බ ව
ගයොදා යාච්ඤා කිරීම ගහජ අන් අයට ගපග
අයුරින්, සත් තුළ කිසදු හැඟීමක් ග ොතිබිය දී,
ශ්බ්ද ො අඬන් ට ගහජ උස් කට හඬින් කෑ
ෙසන් ට අධික ගලස උත්සාහ කිරීම ය
සයල්ල අල්ලාහ් ගකගරහි දක්ව අයහපත්
හැසරීම යනුගවන් හැඳින් ගේ.
3.

අල්ලාහ් තහ ම් කළ දැයක් සදු කිරීම නිසා
ගකග කුගේ දුආ අ මත කරනු ග ොලෙ
අවස්ාාවන් ද ඇත. ඒවා ම්, හරාම් මාර්ෙගයන්
උපයා ෙත් ධ ය, ඒවා ආහාර, පා ය ගහජ වස්ත්රග
ගහජ වාතැන් ගහජ යා වාහ විය හැක ගහජ
ඔහු තහ ම් රැකියාවක නිරත ව ගකග ක් විය
හැක ගහජ ඔහුගේ පාප ක්රිියාගේ කිලිු  ඔහුගේ
සගත් තවමත් රැඳී තිබිය හැක ගහජ ඔහු තම දහගම
හි අනුමත ග ොකළ බිද්ආ මැති වක ගද්
අනුෙම ය කර ගකග ක් විය හැක ගහජ ඔහු
අ වධා
ගයන් තම
ැමදුම ඉු  කර
ගකග ක් විය හැක.

4.

හරාම් මැති තහ ම් ධ ය අනු ව කිරීම: දුආ
පිළි ෙනු ග ොලැබීමට ගමය ප්රhධා ගහේතුවකි.
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අල්ලාහ්ගේ රසූල් (සල්) තුමාණන් පැවසු ෙව අු
හුගරයිරා (රළි) ගමගසේ වාර්තා කරයි. ‘ජ තාවනී!
අල්ලාහ් යහපත් ව අතර ඔහු යහපත් ගද්
පමණක් පිළි ෙනී. අල්ලාහ් තම රසූල්වරුන් ට
අණ කළ ගද් අනුෙම ය කර ගලස තම
ෙැතිමතුන්ට ද අණ කර ඇත.” අල්ලාහ් අල්
කුර්ආ ග ගමගසේ සඳහන් කරයි.
“අගහජ රසූල්වරුනී! නුලලා යහ දැයින් අනු ව
කරවු. තවද යහකම් කරවු. සැෙැවින් ම මම නුලලා
කරමින් සටි දෑ පිළෙඳ ව සර්ව ඥානීය.” සූරා
අල් මූූඃමිනූන් 23:51.
“අගහජ විශ්්වාස කළ අයවලුනි! අප ඔෙ ට ආහාර
වශ්ගයන් දුන් ගහොඳ දැයින් අනු ව කරවු. ඔෙ
අල්ලාහ් අදහන් වුන් ම් ඔහුට ම තුති කරවු.”
සූරා ෙකරා 2:172
අ තුරු ව, දීර්ඝ ෙම ක ගයදි දුවිලි තැවරී අවුල් වු
හිස ගකස් සහිත ගකග ක්, “පරමාධියාණනි!
පරමාධිපතියාණනි!“ යැයි (පවසා) දෑත් ඔසව
මුත් ඔහුගේ ආහාර හරාම්ය, ඔහුගේ පා ය
හරාම් ය, ඔහු ලැු ගපජෙණය හරාම් ය, එගසේ
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තිබිය දී ඔහුගේ දුආ පිළි ෙනු ලෙන්ගන් ගකගසේදැ?
”යි බි (සප්) තුමාණන් පැවසුහ. මූලාශ්රළ මුස්ලිම්.
දුආ අනුමත කරනු ලැබීමට අවශ්බ සුදුසුකම්
සයල්ල බි (සල්) තුමාණන් සඳහන් මිනිසා ගවත
තිුණි. ඔහු ෙමගන් ගයදුනු ගකග ක්, උත්තරීතර
අල්ලාහ්ගේ ආීලර්වාදය ඔහුට අවශ්බ ව තිුණි.
එගහත් ඔහු අනු ව කළ හරාම් ගද් ගහේතුගවන්
ඔහුගේ දුආ අනුමත කරනු ලැබීමට ොධාවක් විය.
අප සයලු ගද ා ට ගමවැනි අවාස ාවන්ත
තත්ත්වගයන් මිගදන්
ට අල්ලාහ් උපකාර
කරත්වා.
5.

අල්ලාහ්ගේ ප්රhතිාාරය ක්ෂ ණික ව ලැබිය යුතු
යැයි ෙලා ගපොගරොත්තු වීම: අල්ලාහ්ගේ රසූල්
(සල්) තුමාණන් ගමගසේ පැවසු ෙව අු හුගරයිරා
(රළි) තුමා වාර්තා කගළේය. “ඔෙ ඉවසීගමන්
ගතොර ව, ‘මම දුආ කගළමි, එගහත් එයට
ප්රhතිාාරයක් ග ොලැුගවමි‘ යැයි ඔෙ
ග ොපවසන්ගන් ම්, ඔෙ සැමගේ දුආ සඳහා
පිළිතුරු ගදනු ලැබීම නියතයි.“ මූලාශ්රළ ුහාරි
සහ මුස්ලිම්.
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6.

දුආ කිරීගම් දී අල්ලාහ් ට ගකොන්ගද්ස
ග ොපැ වීම: ඒවා ගම් ආකාරගයන් සදු ගේ. “යා
අල්ලාහ්! ඔෙ කැමති ම් මට ක්ෂ මාව ගදනු
මැ ව.“ ගහජ “ යා අල්ලාහ්! ඔෙ කැමති ම් මා
හට කරුණා ව දක්වනු මැ ව.“ යනුගවන් පැතීම.
අල්ලාහ් ගෙන් ප්රhාර්ා ා කර ගකග ක් එය
ස්ථීර අධිේඨා ගයන් ඉල්ලා, එය සාක්ොත් කර
ෙනු පිණිස අවශ්බ පියවර සයල්ල සදු කර,
ඉතාමත් ඕ ෑකමින් ැවත ැවත තම අවශ්බතා
පැවසය යුතුය. අල්ලාහ්ගේ රසූල් (සල්) තුමාණන්
ගමගසේ පැවසුහ. “ඔෙ අතර කිසගවක් ‘යා
අල්ලාහ්! ඔෙ කැමති ම් මට සමාව ගදනු මැ ව.
යා අල්ලාහ්! ඔෙ කැමති ම් මට කරුණා ව
දක්වනු මැ ව.‘ යනුගවන් ග ොපවසනු. ඔහු තමා
ඉල්ලා සටි විෙය ගයහි තිරසර ව සටිය යුතු අතර
අල්ලාහ් ට ෙලපෑම් කිරීම ට කිසගවකු ට ග ොහැකි
ෙව ඔහු දැ සටිය යුතුය.” මූලාශ්රළ අල් ුහාරි සහ
මුස්ලිම්.

දුආ සඳහා සාර්ාක ප්රhතිාාරයක් ලෙනු පිණිස
ඉහත සඳහන් අවශ්බතා සයල්ල ඉේට කර, දුආගේ
වලිංගුතාවය වළක්ව ගදජෙ සයල්ගලන් නිදහස් වී
සටිය යුතු ෙව අතබවශ්බ කරුණක් ග ොව ෙව
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සළකන් . එගහත් ගමවන් ගදයක් සදු විම ඉතාමත්
දුලෙ ය. ගකගසේ ගවතත්, තම පැතුම් ඉල්ලා ඒවා ලො
ෙනු පිණිස අපි ඉතාමත් උ න්දුගවන් හා අවිංක ව
වෑයම් කළ යුතුය.
ගමහි දී අගප් ප්රhාර්ා ාවන්ට විවිධ ආකාරග
ප්රhතිාාර ලැබිය හැකි ෙව දැ සීමම අප මතකග තො
ෙත යුතු තවත් වැදෙත් කරුණකි. ඇතැම් විට
ගකග කුගේ දුආ අල්ලාහ් සම්පූර්ණගයන් ම ඉු  කර
ගදනු ඇත; ඇතැම් විට දුආ ගහේතුගවන් ගකග කු ට
සදු විය හැකි අ තුරකින් ඔහු ට රැකවරණය ගදනු
ඇත; ගකග කුට කිසයම් යහපතක් ලො ෙැනීගම්
මාර්ෙය පහසු කර ගදනු ඇත; ගකග කු ට අතබවශ්බ
ව ගද් මරණගයන් පසු ඔහුට ලො ගදනු පිණිස එය
ප්රhමාද කර තෙනු ඇත. අල්ලාහ් සයල්ල දන්ගන්ය.
ඔෙගේ අෙ ා අදහස් ගමම ලිපියට දන්වන් .
Sinhala@islamhouse.com
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