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සිහිපත් කිරීයම් මහිමෙ 

 . 251:  البقرة سورة { َتْكُفُرونِ  َوَل  ِل  َواْشُكُروا َأذُْكرُْكمْ  فَاذُْكُروِن : }  تعاىل هللا قال

උත්තරීතර අල්ලාහ් යම්යස් පවසෙි: නුඹලා මාව සිහිපත් 

කරනු. මම ද (ඉතා කාරුණිකව නුඹලාව සිහිපත් කරන්යනමි.  
 (අල්-බකරා: 152 ) 

 .12:  األحزاب سورة {  َكِثريًا ِذْكًرا اّللََّ  اذُْكُروا آَمُنوا الَِّذينَ  ََيَأي َُّها: }  تعاىل هللا قال

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් පවසෙි: “විශ්වාසවන්තෙිනි! 

අධික වශයෙන් අල්ලාහ්ව සිහිපත් කරන්න.”     
 (අල්-අහ්සාබ්: 41 )  

 {َعِظيًما َوَأْجًرا َمْغِفَرةً  ََلُمْ  اّللَُّ  َأَعدَّ  َوالذَّاِكَراتِ  َكِثريًا اّللََّ  َوالذَّاِكرِينَ : }  تعاىل هللا قال
  55: آية األحزاب، سورة

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් පවසෙි: “අල්ලාහ්ව අධික යලස 
සිහිපත් කරන පිරිමින්ට ද අධික යලස සිහිපත් කරන 
ස්ත රීන්ට ද, සමාව හා ෙහපත් ප රතිලාභ අල්ලාහ් සූදානම් 

කර ඇත්යත්ෙ.”      
 (සූරා අල්-අහ්සාබ්: 35 ) 

 ِِبْلُغُدو ِ  اْلَقْولِ  ِمنَ  اْْلَْهرِ  َوُدونَ  َوِخيَفةً  َتَضرًُّعا نَ ْفِسكَ  ِف  رَبَّكَ  َواذُْكرْ :}  تعاىل هللا قال
 .105:  األعراف سورة { اْلَغاِفِليَ  ِمنَ  َتُكنْ  َوَل  َواْْلَصالِ 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් පවසෙි. “(දූතෙ) ඔබ ඉතා 
ෙටහත් පහත් බවින් හා බිෙබැතියෙන් ෙුතුව පහත් හඩින් 
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ඔබ තුළ උයද් සවස ඔයබ් පරමාධිපතිොණන් සිහිකරන්න, 

යනාසැලකිලිමත් අෙය න් යකයනක් යනාවන්න.”  
  (සූරා අල්-අ අරාෆ්: 205) 

 اْْلَي ِ  َمَثلُ  رَبَّهُ  َيْذُكرُ  َل  َوالَِّذي رَبَّهُ  َيْذُكرُ  الَِّذي َمَثلُ " َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَِّبُّ  َقالَ 
 .البخاري " َواْلَميِ تِ 

“තම පරමාධිපතිොණන් සිහිපත් කරන අෙටත් සිහි 
යනාකරන අෙටත් උපමාව ජීවතුන් අතර සිටින්යනකු හා 

මිෙ ිෙ යකයනකු ෙැ” ෙි නබි (සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි 

වසල්ලම්) තුමායණෝ ප රකාශ කළහ.  (බුහාරි) 

 َمِليِكُكمْ  ِعْندَ  َوَأزَْكاَها َأْعَماِلُكمْ  ِبَرْيِ  أُنَ بِ ُئُكمْ  َأَل " َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَِّبُّ  َقالَ 
 تَ ْلَقْوا َأنْ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَخرْير  َواْلَوِرقِ  الذََّهبِ  ِإنْ َفاقِ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَخرْير  َدرََجاِتُكمْ  ِف  َوَأْرَفِعَها
 ،الرتمذي" تَ َعاىَل  اّللَِّ  ِذْكرُ  قَالَ  بَ َلى َقاُلوا َأْعَناَقُكمْ  َوَيْضرِبُوا َأْعَناقَ ُهمْ  فَ َتْضرِبُوا َعُدوَُّكمْ 

  ماجه وابن

“නුඹලාය ් ක රිොවන්ය න් ඉතා යශර්ෂ්ඨ්ූව ත්, නුඹලාය ් 
රජු(අල්ලාහ්) ඉදිරියේ පවිත රව ත්, නුඹලාය ් තනතුරු උසස් 
කරවන්නාව ත්, රන් රිදී දන් දීමටත් වඩා වැද ත් ව ත්, ධර්ම 
ෙුද්ධෙක දී විරුද්ධ වාදියෙකුය ් යබල්ල කපා දැමීම යහෝ 
ඔයබ් යබල්ල විරුද්ධවාදිො විසින් කපා දැමීම ෙන වීර 
ක රිොවන්ටත් වඩා වටිනාකමින් ෙුත් ක රිොවක් කිො යදන්න 

දැ?“ ෙි නබි (සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි වසල්ලම්) තුමායණෝ තම 

සහාබිවරුන්ය න් ඇසූහ. එවිට සහාබිවරු ‘එයස්ෙ’ 
ෙනුයවන් පිළිතුරු දුන්හ. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි 
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වසල්ලම්) තුමායණෝ ‘එෙ අල්ලාහ් සිහිපත් කිරීම’ ෙැෙි 

පැවසූහ.  (තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජාහ් ) 

 ِإَذا َمَعهُ  َوَأنَ  ِب  َعْبِدي َظن ِ  ِعْندَ  َأنَ " تَ َعاىَل  اّللَُّ  يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَِّبُّ  َقالَ 
ُهمْ  َخرْيإ  َمَلإ  ِف  ذََكْرتُهُ  َمَلإ  ِف  ذََكَرِن  َوِإنْ  نَ ْفِسي ِف  ذََكْرتُهُ  نَ ْفِسهِ  ِف  ذََكَرِن  َفِإنْ  ذََكَرِن   ِمن ْ

 َأََتِن  َوِإنْ  َِبًعا ِإَلْيهِ  تَ َقرَّْبتُ  ِذرَاًعا ِإَلَّ  تَ َقرَّبَ  َوِإنْ  ِذرَاًعا ِإَلْيهِ  تَ َقرَّْبتُ  ِبِشْبإ  ِإَلَّ  تَ َقرَّبَ  َوِإنْ 
ُتهُ  ََيِْشي  " ِباري ومسلم.َهْرَوَلةً  َأتَ ي ْ

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් පවසන බව, නබි (සල්ලල්ලාහු 

අයලෙිහි වසල්ලම්) තුමා පවසෙි. “මාය ්  ැත්තා මා  ැන 
සිතන්යන් යකයස් ද, මම ද එයස් යවමි, ඔහු මා සිහිපත් 
කරන විට මම ද ඔහු සම  යවමි, ඔහු තමන් තුළ මා 
සිහිපත් කරන විට මම ද මා තුළ ඔහුව සිහි කරමි, ඔහු ෙම් 
පිරිසක් සම  මා සිහිපත් කරන්යන් නම්, මම ඊට වඩා 
වැද ත් පිරිසක් අතයර් ඔහුව සිහිපත් කරමි, ඔහු විෙතක් 
මට සමීප වන විට මම රිෙනක් ඔහුට සමීප යවමි, ඔහු 
රිෙනක් මට සමීප වන විට මම බඹෙක් ඔහුට සමීප යවමි, 
ඔහු මා යවතට ඇවිද ය න එන්යන් නම්, මම ඔහු යවත 
යේ යෙන් එන්යනමි.  (බුහාරි, මුස්ලිම්)  

ْسَلمِ  َشَراِئعَ  ِإنَّ  اّللَِّ  َرُسولَ  َيَ  َقالَ  رَُجًل  َأنَّ  َعْنهُ  اّللَُّ  َرِضيَ  ُبْسرإ  ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ   َقدْ  اْْلِ
" اّللَِّ  ِذْكرِ  ِمنْ  َرْطًبا ِلَساُنكَ  يَ َزالُ  لَ " َقالَ  ِبهِ  َأَتَشبَّثُ  ِبَشْيءإ  َفَأْخِبِْن  َعَليَّ  َكثُ َرتْ 

 )الرتمذي(

අබ්දුල්ලාහ් බින් බුස්රි (රළිෙල්ලාහු අන්හු) තුමා යමයස් 

වාර්තා කරෙි. ‘යකයනක් නබි (සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි 

වසල්ලම්) තුමාණන් යවත පැමිණ, ‘අල්ලාහ්ය ් දූතොණනි! 
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මා පිළිපැදිෙ ෙුතු නීතිරීති යබායහෝමෙක් ඉස්ලාමයේ ඇත. 
ඒවාෙින් ප රධාන වශයෙන් මා ඉටු කළ ෙුතු යදෙක්  ැන 

කිො යදනු මැනව’ ෙනුයවන් කීෙ. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු 

අයලෙිහි වසල්ලම්) තුමායණෝ “නිතර ඔයබ් දිව අල්ලාහ් 

සිහිපත් කිරීයමහි යතත්ව තබා  න්න” ෙැෙි පිළිතුරු දුන්හ.
 (තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජාහ්) 

 َحَسَنةر  ِبهِ  فَ َلهُ  اّللَِّ  ِكَتابِ  ِمنْ  َحْرًفا قَ َرأَ  َمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َقالَ 
 َحْرفر  َوِميمر  َحْرفر  َوَلمر  َحْرفر  َأِلفر  َوَلِكنْ  َحْرفر  امل َأُقولُ  َل  َأْمَثاَِلَا ِبَعْشرِ  َواْلََْسَنةُ 

 )الرتمذي(

අල්ලාහ්ය ් දූතොයණෝ (සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි වසල්ලම්) 

යමයස් ප රකාශ කළහ. “ෙයමක් අල්ලාහ්ය ්   රන්යයෙන් (අල් 
කුර්ආනයෙන්) අකුරක් කිෙවෙි ද ඔහුට එක් පිනක් ලැයබනු 
ඇත. එක් පින දස  ුණෙක් යවෙි. අලිෆ් -ලාම් - මීම් ෙනු 
එක අකුරක් ෙැෙි මා යනාපවසමි. එයහත් අලිෆ් එක් අකුරකි, 

තවද ලාම් තව අකුරකි, මීම් තවත් අකුරකි.“   

(තිර්මිදි, සහීහ් තිර්මිදි, අල්ජාමිඋස් 
සහීහ්. 

 فَ َقالَ  الصُّفَّةِ  ِف  َوََنْنُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َخَرجَ  َقالَ  َعاِمرإ  ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ 
 ِف  َكْوَماَوْينِ  بَِناقَ َتْيِ  ِمْنهُ  فَ َيْأِتَ  اْلَعِقيقِ  ِإىَل  َأوْ  بُْطَحانَ  ِإىَل  يَ ْومإ  ُكلَّ  يَ ْغُدوَ  َأنْ  ُيُِبُّ  َأيُُّكمْ "

 ِإىَل  َأَحدُُكمْ  يَ ْغُدو َأَفَل  َقالَ  َذِلكَ  َنُِبُّ  اّللَِّ  َرُسولَ  َيَ  فَ ُقْلَنا رَِحمإ  َقْطعِ  َوَل  ِإثْإ  َغرْيِ 
 َخرْير  َوَثَلثر  َنقَ َتْيِ  ِمنْ  َلهُ  َخرْير  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  ِكَتابِ  ِمنْ  آيَ َتْيِ  يَ ْقَرأُ  َأوْ  فَ يَ ْعَلمُ  اْلَمْسِجدِ 

ِبلِ  ِمنْ  َأْعَداِدِهنَّ  َوِمنْ  َأْرَبعإ  ِمنْ  هُ لَ  َخرْير  َوَأْرَبعر  َثَلثإ  ِمنْ  َلهُ   " )مسلم(اْْلِ
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උක්බා බින් ආමිර් (රළිෙල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 

කරන ලදී. ‘අප මදීනා මස්ිදයේ පිල උඩ වාඩි වී සිටින විට 

අල්ලාහ්ය ් දූතොයණෝ පිටතට පැමිණ “නුඹලා දිනපතා 
බුත්හාන් යහෝ අකීක් ෙන (මදීනායවහි ප රසිද්ධ) යවළද 
යපාලවල්වලට ය ාස් කිසිම පවකින් යතාරව, ඥාතිත්වෙ 
බිද යනාදමා, අනර් තම (වටිනා) ඔටුවන් යදයදනා බැ ින් 

ලබා  න්නට සතුටු වන්යන්දැ?“ෙි විමසූහ. එවිට ‘අල්ලාහ්ය ් 

දූතාොයණනි, එෙ අපි ප රිෙ කරමු’ ෙැෙි පිළිතුරු දුනිමු. එවිට 

‘ඔබ පාන්දරින් මස්ිදෙට ය ාස් අල්ලාහ්ය ්   රන්යයෙන් 
ආොත් යදකක් ඉ ැනීම යහෝ කිෙවීම එවැනි ඔටුවන් 
යදයදයනකු ලබා  ැනීමට වඩා යශර්ෂ්ඨ්ූෙ. ආොත් (වාකය) 
තුනක් ඔටුවන් තුන්යදයනකුට ද ආොත් හතරක් ඔටුවන් 
හතර යදයනකුට ද කිෙවන යහෝ ඉය න  න්නා ආොත් 
සංඛ්යාව වැඩිවන තරමට (ඔටුවන්ය ් සංඛ්යාව වැඩිකරමින් 

ඒ සිෙල්ලට වඩා) ඒවා යශර්ෂ්ඨ්ූ යේ” ෙැෙි පැවසූහ. 
 (මුස්ලිම්) 

 اّللََّ  َيْذُكرْ  ملَْ  َمْقَعًدا قَ َعدَ  َمنْ " َقالَ  َأنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولِ  َعنْ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ 
 اّللَِّ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َكاَنتْ  ِفيهِ  اّللََّ  َيْذُكرُ  َل  َمْضَجًعا اْضَطَجعَ  َوَمنْ  ِتَرةر  اّللَِّ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َكاَنتْ  ِفيهِ 
 " )ابو داود(ِتَرةر 

අබූ හුයරෙිරා (රලිෙල්ලාහු අන්හු) විසින් වාර්තා කරන ලදී. 
අල්ලාහ්ය ් දූතොයණෝ (සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි වසල්ලම්) 

යමයස් ප රකාශ කළහ. “අල්ලාහ් සිහිපත් යනාකරමින් එක් 
ස්යානෙක කවයරකු අසුන්  න්යන් ද ඔහු අල්ලාහ් යවතින් 
විශාල පාඩුවක් අත්පත්කර  ත්යත්ෙ. අල්ලාහ් සිහිපත් 
යනාකරමින්  එක් ස්යානෙක කවයරකු නිදා  ත්යත් ද, ඔහු 

ද අල්ලාහ් යවතින් විශාල පාඩුවක් අත්පත්කර  ත්යත්ෙ.” 
  (අබූ දාව ද්) 
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 ََمِْلًسا قَ ْومر  َجَلسَ  َما" َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَِّب ِ  َعنْ  َعْنهُ  اّللَُّ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ 
ََبُمْ  َشاءَ  َفِإنْ  ِتَرةً  َعَلْيِهمْ  َكانَ  ِإلَّ  نَِبيِ ِهمْ  َعَلى ُيَصلُّوا َوملَْ  ِفيهِ  اّللََّ  َيْذُكُروا ملَْ   َشاءَ  َوِإنْ  َعذَّ

 " )الرتمذي( ََلُمْ  َغَفرَ 

අබූ හුයරෙිරා (රලිෙල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන 
ලදී. අල්ලාහ්ය ් දූතොයණෝ (සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි වසල්ලම්) 

යමයස් ප රකාශ කළහ. ‘අල්ලාහ් සිහිපත් යනාකරමින් හා 
ඔවුන්ය ් නබිවරුන් යකයරහි සලවාත් යනාපවසමින් එක් 
ස්යානෙක කවර කණ්ඩාෙමක් අසුන්  න්යන් ද ඔවුන් යවත 
අල්ලාහ් විසින් විශාල පාඩුවක් ය න යදනු ඇත. ඔහු කැමති 
නම් ඔවුනට දඩුවම් කරෙි. ඔහු කැමති නම් ඔවුනට සමාව 

යදෙි.“    (තිර්මිදි) 

 ِفيهِ  اّللََّ  َيْذُكُرونَ  َل  ََمِْلسإ  ِمنْ  يَ ُقوُمونَ  قَ ْومإ  ِمنْ  َما" َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َقالَ 
 " )ابو داود(َحْسَرةً  ََلُمْ  وََكانَ  ِِحَارإ  ِجيَفةِ  ِمْثلِ  َعنْ  َقاُموا ِإلَّ 

තවත් හදීසෙක ෙම් පිරිසක් යදවිෙන් සිහිපත් යනාකර 
රැස්ව සිටි තැනින් විසිර ෙන්යන් නම්, ඔවුන් බූරුයවකුය ් 
මළකුනක් උඩ සිට විසිර  ිෙ පිරිසක් වැනිෙ. ඔවුනට අත් 
වන්යන් පරාජෙෙි.      
 (අබූ දාවුද්, අහ්මද් සහීහ් ජාමිඋ) 



 

10 

 

අල ්කරු්ආනෙ සහ සනුන්ාහ්ව තළුනි ් 
අලල්ාහ්ව යමයනහි කිරීයමන් ඉදිකර 

 නන්ා  
මුසල්මි් වරයෙකයු  ්බලයකාටවු 

 

1. නින්යදන් අවදිවීයමන් පසු කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 النُُّشورُ  َوِإلَْيهِ  َأَماتَ َنا َما بَ ْعدَ  َأْحَيانَ  الَِّذي ّلِلَِّ  اْْلَْمدُ 

1. අලහ්ම්දු ලලි්ලාහලි්ලද ීඅහ්ොනා බඃද මා අමාතනා ව 
ඉයලෙිහනි් නෂු්ඨ ර් 

යත්රුමඃ අප මරණෙට පත්කළ පසුව අපට ප රාණෙ ලබාදුන් 
අල්ලාහ්ටම සිෙලූ ප රසංශා හිමියේවා. තවද ඔහු යවතෙ 
නැවත ො ෙුත්යත්.  (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 اْْلَْمدُ  َقِديرر  َشْيءإ  ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  ِإلَّ  ِإَلهَ  لَ 
ةَ  لَ وَ  َحْولَ  لَ وَ  َأْكَبُ  َواّللَُّ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ وَ  اّللَِّ  َوُسْبَحانَ  ّلِلَِّ   ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  ِِبّللَِّ  لَّ إِ  قُ وَّ

2. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහද්හු ලා ෂ්ඨරීකලහු ලහලු ්මුලක් ු
වලහලු් හම්දු වහවු අලා කුලල්ි යෂ්ඨෙිඉන් කදරී්. 

අල්හම්දුලිලල්ාහ ්ව සුබ්හානල්ලාහි වලාඉලාහ ඉලල්ල්ලාහ ු
වල්ලාහු අක්බර් වලා හේල වලා කේුවත ඉලල්ා බිලල්ාහිල ්

අල්ලාහුම්ම අ ්ෆරි්ල ී

යත්රුම: “අල්ලාහ් හැර යවන යදවිෙකු නැත. ඔහු ඒකීයෙකි. 
ඔහුට සමාන කිසිවක් නැත. සර්වාධිරාජයෙ ඔහුට හිමිෙ. 
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සිෙලු ප රශංසා ද ඔහුට හිමිෙ. ඔහු සිෙලු දෑ යකයරහි 
බලසම්පන්නෙ. සිෙලු ප රශංසා අල්ලාහ්ටෙ. අල්ලාහ් 
සුවිශුද්ධෙ. අල්ලාහ් හැර යවනත් යදවිෙකු යනාමැත. ඔහු 
අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ. අල්ලාහ් හැර යවනත් කිසිදු ශක්තිෙක් යහෝ 

බලයේ ෙක් යනාමැත. ො අල්ලාහ් මට සමාව යදනු මැන.“ 

නින්යදන් අවදි වී ෙයමක් යමෙ ප රකාශ කරෙි නම්, ඔහුය ් 
පේ සමා කරනු ලැයබෙි. ඔහුය ් ප රාර්යනාවන් අනුමත 
යකයරෙි. වුළු යදෝවනෙ කර සලතයේ යෙයදෙි නම්, ඔහුය ් 
සලාතෙ අනුමත යකයරෙි ෙනුයවන් අල්ලාහ්ය ් දූතොයණෝ 
ප රකාශ කළහ.  (ෆත්හු අල්-බාරි, ඉබ්නු මාජාහ්) 

 ِبذِْكرِهِ  ِل  َوَأِذنَ  ُروِحي َعَليَّ  َوَردَّ  َجَسِدي ِف  َعاَفاِن  الَِّذي ّلِلَِّ  اْْلَْمدُ 

3. අල්හම්දු ලලි්ලාහලි්ලද ීආෆානී ෆ ීජසද ීව රදද් අයලෙිෙ 

රූහි වඅදනිල ීබී දික්රිහි. 

යත්රුමඃ මා හට මනා ශරීර යසෞඛ්යෙක් ලබාදී, මය ් 
ප රාණෙත් මට ආපසු ලබාදී, ඔහුව සිහිපත් කිරීයම් වරම 
(අනුමැතිෙ) ද ලබාදුන් අල්ලාහ්ටම සිෙලූ ප රසංශා හිමියේවා.
  (තිර්මිදි) 

( 290) اأْلَْلَبابِ  أِلُوِل  َْلَََيتإ  َوالن ََّهارِ  اللَّْيلِ  فِ َواْخِتل َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  ِف  ِإنَّ 
 َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  ِف  َويَ تَ َفكَُّرونَ  ُجُنوَِبِمْ  َوَعَلى َوقُ ُعوًدا ِقَياًما اّللََّ  َيْذُكُرونَ  الَِّذينَ 

 النَّارَ  ُتْدِخلِ  َمنْ  ِإنَّكَ  رَب ََّنا( 292) النَّارِ  َعَذابَ  َفِقَنا ُسْبَحاَنكَ  َِبِطلً  َهَذا َخَلْقتَ  َما رَب ََّنا
ْعَنا ِإن ََّنا رَب ََّنا( 291) َأْنَصارإ  ِمنْ  ِللظَّاِلِميَ  َوَما َأْخَزيْ َتهُ  فَ َقدْ   َأنْ  ِلْلَِيَانِ  يُ َناِدي ُمَناِدَيً  َسَِ

 رَب ََّنا( 295) اأْلَبْ َرارِ  َمعَ  َوتَ َوف ََّنا َسيِ َئاتَِنا َعنَّا وََكفِ رْ  ُذنُوبَ َنا َلَنا َفاْغِفرْ  رَب ََّنا َفَآَمنَّا ِبَربِ ُكمْ  َآِمُنوا
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 (291) اْلِميَعادَ  ُُتِْلفُ  لَ  ِإنَّكَ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ُُتِْزنَ  َوَل  ُرُسِلكَ  َعَلى َوَعْدتَ َنا َما َوَآتَِنا
ُمْ  ََلُمْ  َفاْسَتَجابَ   بَ ْعضإ  ِمنْ  بَ ْعُضُكمْ  أُنْ َثى َأوْ  ذََكرإ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َعاِملإ  َعَملَ  ُأِضيعُ  لَ  َأن ِ  َرَبُّ

ُهمْ  َكفِ َرنَّ أَلُ  َوقُِتُلوا َوَقاتَ ُلوا َسِبيِلي ِف  َوُأوُذوا ِدََيرِِهمْ  ِمنْ  َوُأْخرُِجوا َهاَجُروا َفالَِّذينَ   َعن ْ
 ُحْسنُ  ِعْنَدهُ  َواّللَُّ  اّللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ثَ َواِبً  اأْلَْْنَارُ  ََتِْتَها ِمنْ  ََتِْري َجنَّاتإ  َوأَلُْدِخَلن َُّهمْ  َسيِ َئاِِتِمْ 
 َمْأَواُهمْ  ثَّ  َقِليلر  َمَتاعر ( 291) اْلِبَلدِ  ِف  َكَفُروا الَِّذينَ  تَ َقلُّبُ  يَ ُغرَّنَّكَ  لَ ( 295) الث ََّوابِ 
ُمْ  ات ََّقْوا الَِّذينَ  َلِكنِ  (291) اْلِمَهادُ  َوبِْئسَ  َجَهنَّمُ   اأْلَْْنَارُ  ََتِْتَها ِمنْ  ََتِْري َجنَّاتر  ََلُمْ  َرَبَّ

 اْلِكَتابِ  َأْهلِ  ِمنْ  َوِإنَّ ( 291) ِلْْلَبْ َرارِ  َخرْير  اّللَِّ  ِعْندَ  َوَما اّللَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  لً نُ زُ  ِفيَها َخاِلِدينَ 
 ََثًَنا اّللَِّ  ِبَََِيتِ  َيْشرَتُونَ  لَ  ّلِلَِّ  َخاِشِعيَ  ِإَلْيِهمْ  أُْنِزلَ  َوَما ِإَلْيُكمْ  أُْنِزلَ  َوَما ِِبّللَِّ  يُ ْؤِمنُ  َلَمنْ 
 َآَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها َيَ ( 299) اْلَِْسابِ  َسرِيعُ  اّللََّ  ِإنَّ  َرَبِ ِمْ  ِعْندَ  َأْجُرُهمْ  ََلُمْ  ُأوَلِئكَ  َقِليًل 

 (100) تُ ْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  اّللََّ  َوات َُّقوا َورَاِبُطوا َوَصاِبُروا اْصِبُوا

4. ආල ඉම්රාන් සූරායවන් වාකය 100 සිට අවසාන දක්වා. 

********** 
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2. ඇඳුම් අදනිවිට කරන පැතුම  

ةإ  لَ وَ  ِمنِ   َحْولإ  َغرْيِ  ِمنْ  َوَرزََقِنيهِ  الث َّْوبَ  َهَذا َكَساِن  الَِّذي ّلِلَِّ  اْْلَْمدُ   قُ وَّ

5. අල්හම්දු ලලි්ලාහලි්ලස ීකසාන ිහාදා වරසකනීහ ිමින් 
ග රී හේලනි් මිනන්ී වලා කේුවත් 

යත්රුම - කිසිම ශක්තිෙක් යහෝ හැකිොවක් යනාමැති 
තත්ත්වයේ මා සිටිෙ දී (ඔහුය ්ම උදේයවන්) යම(ම වස්ත ර)ෙ 
මට ලබා දී ඇඳ න්නට සැලැස් ව  අල්ලාහ්ට සිෙලු ප රසංශා 
හිමි යේවා.       

 (අබූ දාව ද්, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා)  

 *********   

3. අළුත් ඇදුම් අදින විට කිව ෙුතු ප රාර්යනාව          
                                                                                                         

 َشر ِهِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َلهُ  ُصِنعَ  َما َوَخرْيِ  َخرْيِهِ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  َكَسْوتَِنيهِ  َأْنتَ  اْْلَْمدُ  َلكَ  اللَُّهمَّ 
 َلهُ  ُصِنعَ  َما َوَشر ِ 

6. අල්ලාහුම්ම ලකල ්හම්දු අනත් කසේතනහීි අස් අලුක මින ්
ග රිහි යවග රි මා සනුිඅ ලහ ූව අඌදුබික මින් ෂ්ඨර්රිහ ී

වෂ්ඨර්රි මා සනුිඅ ලහු’ 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් සිෙලු ප රසංශා ඔබටෙ. එෙ මට 
අඳින්නට සැලැස්ව යේ ඔබෙ. එහි ෙහපත හා කුමක් සදහා 
එෙ නිර්මානෙ කරනු ලැබුවයේ ද එහි ෙහපත ඔයබන් මම 
අෙැද සිටිමි. එහි හානියෙන් හා කුමක් සඳහා එෙ නිර්මානෙ 
කරනු ලැබුවයේ ද එහි හානියෙන් ආරක්ෂ්ඨාව ඔයබන් මම 
අෙැද සිටිමි.  (අබූ දාව ද්, තරි්මිදි) 
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********* 

 
4. අළුත් ඇඳුම් ඇන්ද අෙට යවනත් අෙකු කරන පැතුම් 

َلى  تَ َعاىَل  اّللَُّ  َوُُيِْلفُ  تُ ب ْ

7. තුබ්ලි ව ෙහු්ඃඃලිෆලු්ලාහ ුතආලා 

යත්රුම : එෙ පලූදු වී ෙෙි. ඒ යවනුවට උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යවන එකක්ද ලබා යදෙි.  

දීර්  ජීවිතෙ ස ඳහා පැතුම. 

يًدا َوِعشْ  َجِديًدا اْلَبسْ   َشِهيًدا َوُمتْ  ِحَِ

8. ඉල්බිස් ජදීදන් වඉෂ්ඨ් හමීදන් වමුත් ෂ්ඨහීදන් 

යත්රුම : ඔබ අළුත් ඇඳුමක් ඇඳය න වැද ත් අන්දමින් 
ජීවත් වී, වීරෙකු යලස මරණෙට පත් වනු මැනව. 

********** 

5. තම අදුම්  ලවන විට කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 ِبْسِم هللاِ 

0. බිසම්ිලල්ාහ් 

යත්රුම : අල්ලාහ්ය ් නාමයෙන්. (තිරිමිදි) 
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********** 

6. වැසිකිළිෙට ඇතුල්වීයම් දී කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 َواْْلََباِئثِ  اْْلُُبثِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ  ِبْسِم هللاِ 

 

10. බිසම්ිලල්ාහි, අල්ලාහමු්ම ඉන්නී අඌදුබික මිනල් හුඃබ්ස ි
වල් හඃබාඉසි 

යත්රුම : අල්ලාහ්ය ් නාමයෙනි. ො අල්ලාහ්  ැහැණු හා 
පිරිමි නරක ින්වරුන්ය ් (යෂ්ඨෙිතානුන්ය ්) හානියෙන් මා 
ආරක්ෂ්ඨා කරනු මැන. (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

********** 

7. වැසිකිළියෙන් පිටවන විට කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 ُغْفَراَنكَ 

11.  ුෆ්රානක. 

යත්රුම : පේ ක්ෂමා කරන යමන් ඔයබන් පතමි. (තිර්මිදි, 

ඉබ්නු මාජා, අබූ දාව ද්) 

********** 

8. වුළු යදෝවනෙට යපර කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 ِبْسِم هللاِ 
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12. බිසම්ිල්ලාහ ්

යත්රුම : අල්ලාහ්ය ් නාමයෙන්  (අබූ දාව ද්, ඉබ්නු මාජාහ්, 
අහ්මද්) 

********** 

 

 

ර්යනාවවුළු යදෝවනෙ අවසානයේ කිව ෙුතු ප රා 0. 

َوَرُسوُلهُ  َعْبُدهُ  مًَّدامَُ  َأنَّ  َوَأْشَهدُ َوْحَدُه ل شرِْيَك َلُه  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َأْشَهدُ   

13. අෂ්ඨහ්දු අන්ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහද්හූ ලාෂ්ඨරීක ලහ ු

වඅෂ්ඨහ්දු අනන් මහුම්මදන ්අබ්දුහ ූවරසලූූහු. 

යත්රුම : අල්ලාහ් හැර නැමදුමට යවන කිසියවක් යහෝ 
කිසිවක් යනාමැති බව ඔහු එකීෙකි ඔහුට හවුල්කරුයවා 
නැති බවද සාක්ෂ්ඨි දරමි. මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි 
වසල්ලම්) තුමායණෝ ඔහුය ්  ැත්තා හා දූතො බව ද මම 
සාක්ෂ්ඨි දරමි. (මුස්ලිම්) 

 اْلُمَتَطهِ رِينَ  ِمنْ  َواْجَعْلِن  الت َّوَّاِبيَ  ِمنْ  اْجَعْلِن  اللَُّهمَّ 

14. අලල්ාහුම්ම අජ්අලන ීමිනත ්තේවාබීන වජ්අල්න ීමිනල ්
මුත තහහ්ිරීන 

යත්රුම : ො අල්ලාහ් පේ සමාව ලැබූවන්ය න් අෙකු බවට 
මාව පත් කරත්වා පිරිසිදු ව වන්ය න් අෙකු බවට ද මාව 
පත්කරත්වා.  (තිර්මිදි) 
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 ِإلَْيكَ  َوَأُتوبُ  َأْستَ ْغِفُركَ  َأْنتَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َأْشَهدُ  َوِبَْمِدكَ  اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ 

15. සුබ්හානකල්ලාහමු්ම වබිහම්දකි අෂ්ඨහ්දු අනල්ාඉලාහ 
ඉල්ලා අනත් අසත් ුෆරිුක වඅතබූු ඉයලෙකි. 

යත්රුම : ඔබට ප රශංසා කරමි. ඔබ සුවිශුද්ධ ෙැෙි ප රකාශ 
කරමි ඔබ හැර නැමදුමට යවනත් යදවිෙකු නැත. ඔයබන් 
පාපක්ෂමාව අෙැදිමි. ඔබ ඉදිරියේ පසුතැවිලි යවමි. 
 (නසාඊ) 

********** 

10. නිවයසන් බැහැරව ෙන විට කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 ِِبّللَِّ  لَّ إِ  قُ وَّةَ  لَ وَ  َحْولَ  لَ  اّللَِّ  َعَلى تَ وَكَّْلتُ  اّللَِّ  ِبْسمِ 

 

16. බිසම්ිලල්ාහි තවක්කලත්ු අලල්ලාහ ිවලාහේල 

වලාකේුවත ඉල්ලා බිලල්ාහි’ 

යත්රුම : අල්ලාහ්ය ් නාමයෙන් (පිටත්යවමි,) මය ් කාර්ෙෙන් 
සිෙල්ල සම්ප ර්ණයෙන් අල්ලාහ් යවත භාරකර ඔහුවම 
විශ්වාස කරමි. තවද අල්ලාහ් හැර යවනත් කිසිම ශක්තිෙක් 
යහෝ බලෙක් නැත.  

(අබූ දාව ද්, 
තිර්මිදි) 

 

 َعَليَّ  ُُيَْهلَ  َأوْ  َأْجَهلَ  َأوْ  ُأْظَلمَ  َأوْ  َأْظِلمَ  َأوْ  َأِزلَّ  َأوْ  َأِضلَّ  َأنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 
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17. අලල්ාහමු්ම ඉන්නී අව දු බික අන් අදලි්ල අේ අසලි්ල අේ 

අදල්ිම අේ උදල්ම අේ අජ්හල අේ ෙජු්හල අයලෙෙි. 

යත්රුම : ො අල්ලාහ් මා මංමුළාවීම යහෝ මා අවමානෙට 
ලක්වීම යහෝ  අසාධාරණෙ කිරීම යහෝ මා අසාධාරණෙට 
ලක්වීම, මා මන්ද බුද්ධිකෙකු වීම යහෝ මන්ද බුද්ධිකෙකු 
බවට පත්කරනු ලැබීම ෙනාදියෙන් මාව ආරක්ෂ්ඨා කරනු 

මැන. 

********** 

11.  නිවසට ඇතුල්වීයම්දී කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

ْلَنا رَب َِنا اّللَِّ  َوَعَلى َخَرْجَنا اّللَِّ  َوِبْسمِ  َوَْلَْنا اّللَِّ  ِبْسمِ   تَ وَكَّ

18. බිසම්ිලල්ාහි වලජ්නා වබිසම්ිලල්ාහ ිහඃරජ්නා වඅලලල්ාහ ි
රබ්බිනා තවක්කලන්ා.  

යත්රුමඃ අල්ලාහ්ය ් නාමයෙන් ඇතුල්වීමු. අල්ලාහ්ය ් 
නාමයෙන් පිටත්වන්යනමු. අයප් පරමාධිපතිොණන් වන 
අල්ලාහ් යකයරහි (අපය ් සිෙලූ කාර්ෙෙන් පවරා) විශ්වාසෙ 
තබමු.  (අබූ දාව ද්) 

********** 

12. පල්ලිෙට ෙන විට කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 نُورًا َبَصِري ِف  َواْجَعلْ  نُورًا ََسِْعي ِف  َواْجَعلْ  نُورًا ِلَساِن  َوِف  نُورًا قَ ْلِب  ِف  اْجَعلْ  اللَُّهمَّ 
 اللَُّهمَّ  نُورًا ََتِْت  َوِمنْ  ُنورًا فَ ْوِقي ِمنْ  َواْجَعلْ  نُورًا َأَماِمي َوِمنْ  نُورًا َخْلِفي ِمنْ  َواْجَعلْ 

 نُورًا َأْعِطِن 

10. අල්ලාහුම්ම අජ්අල් ෆී කල්බී නූරන්, වෆී ලිසානී නූරන්, 
වජ්අල් ෆී සම්ඊ නූරන්, වජ්අල් ෆී බසරී නූරන් වජ්අල් මින් 
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කල්ෆී නූරන් වමින් අමාමී නූරන් වජ්අල් ෆේකී නූරන් වමින් 

තහ්තී නූරන් අල්ලාහුම් අ‘අතින ීනූරන්. 

යත්රුම: මය ් හදවතට ආයලෝකෙ ද මාය ් දිවට ආයලෝකෙ 
ද ඇති කරනු මැනව. මය ් සවනෙට ආයලෝකෙ ද මාය ් 
දෑසට ආයලෝකෙ ද ලබා යදනු මැනව, මාය ් පසු පසින ්
ආයලෝකෙද මාය ් ඉදිරිපසින් ආයලෝකෙ ද ඇති කරනු 
මැනව. තවද මට ඉහළින් ආයලෝකෙ ද මට පහළින් 
ආයලෝකෙ ද පිරිනමනු මැනව. ො අල්ලාහ් මට අයලෝකෙ 
පිරිනමනු මැන.    (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 ِنْ نُ ْورًا اللُهمَّ اْجَعْلِنْ نُ ْورًا ف قْبِْي َونُ ْورًا ف ِعظاِمْي َوِزْدِنْ نُ ْورًا، َوِزْدِنْ نُ ْورًا َوِزدْ 

අල්ලාහුම්මජ්අල්න ීනූරන් ෆී කබ්රී වනරූන් ෆ ීඉළාමි වසදි්න ී
නූරන,් වසදින් ීනූරන්, වසදින්ී නරූන් ෙනයුවන ්තිර්මිද ි

සදහනව්ී ඇත. 

යත්රුම: මය ් කබ්රෙට (මිනීයසායහානට) හා මය ් අස්ි 
(ඇටකටු) වලට ආයලෝකෙ ලබා යදත්වා. තවද මා හට 
ආයලෝකෙ අධිකව ලබා යදත්වා, මා හට ආයලෝකෙ අධිකව 
ලබා යදත්වා, මා හට ආයලෝකෙ අධිකව ලබා යදත්වා, 
ආයලෝකයෙන් ආයලෝකෙ මා හට ලබායදත්වා. 

********** 

 

13. පල්ලිෙට ඇතුල් වීයම්දී කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

ِبْسِم هللِا  ،الرَِّجيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنْ  اْلَقِديِ  َوُسْلطَانِهِ  اْلَكِريِ  َوِبَوْجِههِ  اْلَعِظيمِ  ِِبّللَِّ  َأُعوذُ 
  َرِْحَِتكَ  َأبْ َوابَ  ِل  افْ َتحْ  اللَُّهمَّ َوالصََّلُة َوالسََّلُم َعَلى َرُسْوِل هللِا 
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20. අඌදු බිලල්ාහලි ් අළීම්, වබි වජ්හහිලි් කරීම්, 
වසලුත්ානහිිල ් කදමී්, මිනෂ්ඨ් යෂ්ඨෙතිානරි් රජීම්. බිසම්ිල්ලාහ ි
වසස්ලාතත්ු වසස්ලාමු අලා රසූලලි්ලාහි අල්ලාහුම්මෆ් තහ්ල ී
අබ්වාබ රහ්මතකි. 

යත්රුම: තම ය ෞරවනීෙ මුහුණ හා ප ර්ණ විධාෙක බලතල 
හිමි බල පරාක රමොණන්ව  අල්ලාහ්ය න් පළවා හරින ලද 

යෂ්ඨෙිතාන්ය ් නපුයරන් ආරක්ෂ්ඨාව පතමි.   
  (අබූ දාව ද්) 

අල්ලාහ්ය ් නාමයෙනි ඇතුල් යවමි’ ශාන්තිෙ හා සමාදානෙ 
(අල්ලාහ්ය ්) දූතොණන්ට හිමියේවා. ො අල්ලාහ් ඔයබ් 

කරුණායේ යදාරටු මා යකයරහි විවෘත කරනු මැනවි. 

 (මුස්ලිම්, ඉබ්නු මාජාහ්) 

********** 

14. පල්ලියෙන් පිටවීයම්දී කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 َفْضِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ ِبْسِم هللِا َوالصََّلُة َوالسََّلُم َعَلى َرُسْوِل هللِا 
 اْعِصْمِنْ َمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجْيِم.اللَُّهمَّ 

21. බිසම්ිල්ලාහ ි වසස්ලාත ු වසස්ලාමු අලා රසලූිල්ලාහි. 
අල්ලාහුම්ම ඉනන් ී අස්අලූක මින ් ෆලල්කි 
අල්ලාහුම්මහඃ්ඃසමිින ීමිනෂ්ඨ-්යෂ්ඨෙතිා නිර්-රජීම්. 

යත්රුමඃ අල්ලාහ්ය ් නාමයෙන් ඇතුල් යවමි. ශාන්තිෙ හා 
සමාදානෙ (අල්ලාහ්ය ්) දූතොණන්ට හිමියේවා. ො අල්ලාහ් 
සතය වශයෙන්ම ඔයබ් මහා කාරණිකත්වෙ මත, ඔයබන් 
පිහිට ඉල්ලා සිටිමි. ො අල්ලාහ් පළවා හරින ලද 

යෂ්ඨෙිතාන්ය න් මා ආරක්ෂ්ඨා කරනු මැනව’ (ඉබ්නු මාජාහ්) 
********** 

15. බාං ු (අසාන්) අසන විට කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 
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22. කැඳවුම්කරු (අදාන් පවසන්නා) ප රකාශ කරන අෙුරින්ම 
සවන්යදන තැනැත්තාද ප රකාශ කළ ෙුතුෙ. එයහත් 
හෙිෙඅලස් සලාත්, හෙිෙඅලල් ෆලාහ් ෙන පද ඇයසන විට   

 ِِبّللَِّ  لَّ إ قُ وَّةَ  لَ وَ  َحْولَ  لَ 

ලා හේල වලා කුේවත ඉල්ලාහ් බිල්ලාහි (තවද අල්ලාහ් 

හැර යවනත් කිසිදු ශක්තිෙක් යහෝ හැකිොවක් නැත.) 

ෙනුයවන් ප රකාශ කළ ෙුතුෙි. 

      (බුහාරි 

මුස්ලිම්) 

 

23. කැදවුම් කරු  

 اّللَِّ  َرُسولُ  ُمَمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ ، اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َأْشَهدُ 

අෂ්ඨ්හදු අන් ලා ඉලාහ ඉල්ලලල්ාහු, අෂ්ඨ්හදු අන්න මුහම්මදන ්
රසූලූල්ලාහි ෙනුයවන ්කිෙන විට අසනන්ා 

 ِِبّللَِّ  َرِضيتُ  َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَمًَّدا َوَأنَّ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َأْشَهدُ َوَاَن 
ْسَلمِ  لً َرُسو  َوِبَُحمَّدإ  َرِبً   ِديًنا َوِِبْْلِ

‘වඅන අෂ්්ඨහදු අන් ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලාෂ්ඨරීකලහු 
වඅන්න මුහම්මදන් අබ්දුහු වරසූලූහු රලීතු බිල්ලාහි රබ්බන් 

වබි මුහම්මදන් රසූලන් වබිල් ඉස්ලාමි දීනා.‘ ෙැෙි කිව 
ෙුතුෙි.  
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යත්රුමඃ නිෙතවශයෙන්ම නැමැදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර 
යවන කිසියවක් නැත. ඔහු ඒකීෙෙ. ඔහුට සමාන කිසිවකු 
නැත. තවද නිෙතවශයෙන්ම මුහම්මද්(සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි 
වසල්ලම්) ඔහුය ්  ැත්තාද දූතොද වන බව මාද සාක්ෂ්ඨි 
දරමි. අල්ලාහ් පරමාධිපතිොණන් යලසත් මුහම්මද් 
(සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි වසල්ලම්) තුමාණන් දූතොණන් 

යලසත් ඉස්ලාමෙ මය ් ආ ම යලසත් පිළි නිමි.   (මුස්ලිම්) 

 

24. මුඅද්දින්ය ් කැඳවුමට පිළිතුරු දීයමන් පසුව නබි 
(සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි වසල්ලම්) තුමාට සලවාත් පැවසිෙ 
ෙුතුෙ. (මුස්ලිම්) 

 َوابْ َعْثهُ  َواْلَفِضيَلةَ  اْلَوِسيَلةَ  ُمَمًَّدا آتِ  اْلَقاِئَمةِ  ةِ َوالصَّلَ  التَّامَّةِ  الدَّْعَوةِ  َهِذهِ  َربَّ  اللَُّهمَّ 
َعاَد(َوَعْدَتهُ  الَِّذي َمُْموًدا َمَقاًما  ، )ِإنََّك َل ُُتِلُف اْلِمي ْ

25. අල්ලාහුම්ම රබ්බ හාදිහිද් දඃවතිත් තාම්මා වස්සලාතිල් 
කාඉමා ආති මුහම්මදන් අල් වසීලත වල් ෆළීලා. වබ්අස්හු 
මකාමන් මහ්මූදනිල්ලදී වඅද්තහ් (ඉන්නකලා තුක්ලිෆුල් 
මීආද්). 

යත්රුම : සම්ප ර්ණව  යම් කැඳවුම හා ස්යාවරව  සලාතයේ 
පරමාධිපති ොණන.ි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන්ට (ඔබය ්) උපකාරෙ හා යශර්ෂ්ඨ්ූත්වෙ 
ලබා යදනු මැන. ඔබ යපායරාන්දුව  මකාමන් මහුමූදායවහි 
(උතුම්ව  ස්යනායෙ)හි එතුමාණන් අවදිකරනු මැන. (බුහාරි) 

26. අදාන් - ඉකාමත් (සලාතෙයේ කැඳවුම හා සලාතෙට 
යපළ ැස්වීම) අතර තමන් යවනුයවන් ප රාර්යනා කර  ැනීම 

ෙහපත් වන්යන්ෙ. “යමම කාලෙ තුළ අෙදින ප රාර්යනා 
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යදවිෙන්ය ් පිළි ැනීමට සුදුසු යමායහාතක් වන්යන්ෙ.“

 (තිර්මිදි) 

********** 

16. සලාතෙ ආරම්භයේ කිව ෙුතු ප රාර්යනා 

අල්ලාහු අක්බර් ෙනුයවන් පවසා සලාතෙ ආරම්භ කළ 
ෙුතුෙි. පසුව පහත සඳහන් ප රාර්යනාවලින් එකක් පාරාෙනා 
කරන්න. 

 ِمنْ  نَ قِ ِن  اللَُّهمَّ  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  َبْيَ  َِبَعْدتَ  َكَما َخطَاََييَ  َوَبْيَ  بَ ْيِن  َِبِعدْ  اللَُّهمَّ 
 َوالث َّْلجِ  ِِبْلَماءِ  َخطَاََييَ  اْغِسلْ  اللَُّهمَّ  الدََّنسِ  ِمنْ  اأْلَبْ َيضُ  الث َّْوبُ  يُ نَ قَّى َكَما اْْلَطَاَيَ 

 َواْلَبَدِ 

27. අල්ලාහුම්ම බාඉද් බෙිනී වබෙින කතාොෙ. කමා 
බාඅද්ත බෙිනල් මෂ්ඨ්රිකි වල් ම ්රිබි අල්ලාහුම්ම නක්කිනී 
මින් හතාොෙ කමා ෙුනක්කස් සේබලු් අබ්ෙලූ මිනද් දනස් 
අල්ලාහුම්ම ් සිල්නී මින් කතාොෙ බිල් මාඉ වස්සල්ි වල් 
බරද්. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් නැය නහිර හා බස්නාහිර අතර ඔබ 
විසින් ඇති කළ පරතරෙයමන් මා හා මය ් පාපෙන් අතරද 
පරතරෙක් ඇති කරනු මැන. සුදු පැහැති යරද්දකින් කුණු 
ඉවත් කරන්නායස් පාපෙන්ය න් මාව සුවි ශුද්ධ කරනු මැන. 
ො අල්ලාහ් ජලෙ, හිමිෙ හා පිනිකැට ම ින් මය ් වැරදි 
යසෝදා පිරිසුදු කරනු මැන.   (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 َغرْيَكَ  ِإَلهَ  لَ وَ  َجدُّكَ  َوتَ َعاىَل  اَْسُكَ  َوتَ َباَركَ  َوِبَْمِدكَ  اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ 

28.  සුබ්හානකල්ලාහුම්ම වබිහම්දික වතබාරකස්මුක 

වතආලා ජද්දුක වලාඉලාහ කෙිරක. 
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යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔබට උපහාර දක්වන අතරම 
සුවිශුද්ධද කරමි. ඔයබ් නාමෙන් අභිවෘද්ධිමත්ෙ. ඔයබ් 
කීර්තිෙ උත්තරීතරෙ. නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර යවන 
කිසියවක් යහෝ කිසිවක් යනාමැත. 

 (තිර්මිදි,  අබූ දාවුද්, ඉබ්නු මාජා, නසාඊ, තිර්මිදි 
1/77) 

 َصَلِت  ِإنَّ  اْلُمْشرِِكيَ  ِمنْ  َأنَ  َوَما َحِنيًفا َواأْلَْرضَ  السََّمَواتِ  َفَطرَ  ِللَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّْهتُ 
 اْلُمْسِلِميَ  ِمنْ  َوَأنَ  ُأِمْرتُ  َوِبَذِلكَ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  اْلَعاَلِميَ  َرب ِ  ّلِلَِّ  َوََمَاِت  َوَمَْيايَ  َوُنُسِكي

 ِل  َفاْغِفرْ  ِبَذْنِب  َواْعرَتَْفتُ  نَ ْفِسي ظََلْمتُ  َعْبُدكَ  َأنَ  َأْنتَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  اْلَمِلكُ  َأْنتَ  اللَُّهمَّ 
يًعا ُذنُوِب   أِلَْحَسِنَها يَ ْهِدي لَ  اأْلَْخَلقِ  أِلَْحَسنِ  َواْهِدِن  َأْنتَ  ِإلَّ  الذُّنُوبَ  يَ ْغِفرُ  لَ  ِإنَّهُ  َجَِ

رْيُ  َوَسْعَدْيكَ  َلب َّْيكَ  َأْنتَ  لَّ إِ  َسيِ ئَ َها َعنِ   َيْصِرفُ  لَ  َسيِ ئَ َها َعنِ   َواْصِرفْ  َأْنتَ  لَّ إِ   َواْلَْ
 َوَأُتوبُ  َأْستَ ْغِفُركَ  َوتَ َعاَلْيتَ  تَ َبارَْكتَ  َوِإَلْيكَ  ِبكَ  َأنَ  ِإَلْيكَ  َلْيسَ  َوالشَّرُّ  َيَدْيكَ  ِف  ُكلُّهُ 

 ِإَلْيكَ 

 

20. වජ්ජහ්තු වජ්හිෙ ලිල්ලදී ෆතරස්සමාවාතී වල් අර්ළ 
හනීෆන් වමා අන මිනල් මුෂ්ඨ්රිකීන්. ඉන්න සලාතී වනුස්කී 
වමහ්ොෙ වමමාති ලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන්. ලාෂ්ඨරීක ලහු 

වබි දාලික උමිර්තු වඅන මිනල් මුස්ලිමීන්, අල්ලාහුම්ම 
අන්තල් මලිකු ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත. අන්ත රබ්බී අන 
අබ්දුක ළලම්තු නෆිසී වඃතරෆ්තු බිදන්බී ෆඃෆිර්ලී දුනූබී 
ජමීඅන.් ඉන්නහු ලාෙඃෆිරුත්දුනූබ ඉල්ලා අන්ත වහ්දිනී ලි 
අහ්සනිල් අහ්ලාකි ලා ෙහ්දී ලි අහ්සනි හා ඉල්ලා අන්ත 
වෂ්ඨ්රිෆ් අන්නී සේෙිඅහා ඉල්ලා අන්ත යලබ්යබෙික් 
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වසඅයදෙික වල් ගකරු කුල්ලූහූ ෆී ෙයදෙික. තබාරක්ත 

වත ආයලෙික. අස්තඃෆිරුක වඅතූබු ඉයලෙික. 

යත්රුම: අහස් හා යපායළාව මැව  ඔබ යදසටම මාය ් මුහුණ 
හරවමි. මම සමකරන්නවුන්ට අෙත් යනායවමි. 
සතයවශයෙන්ම මය ් සලාතෙ, මය ් කැපකිරීම, මය ් 
ජීවිතෙ, මය ් මරණෙ, ෙනාදිෙ විශ්වයේ මැවුම්කරු වන 
අල්ලාහ්ටමෙ. ඔහුට සමාන කිසිවක් යහෝ කිසියවක් යනාමැත. 
මම ඒ නියෙෝ ෙට සම්ප ර්ණයෙන්ම අවනතව  

මුස්ලිම්වරයෙකු යවමි. 

 ො අල්ලාහ් රජු ඔබෙි. නමැදුම් ලබන්නා ඔබ හැර 
අන් කිසියවක් නැත. මය ් පරමාධිපති ඔබෙ. මා විසින් මටම 
හානිකර ත්යතමි. මය ් පාපෙන් පිළි නිමි. එයහෙින් මය ් 
පාපෙන් සිෙල්ල මා යවනුයවන් ක්ෂමාකරනු මැන. ඔබ හැර 
යවන කිසියවක් පේසමා කරන්යන් නැත. ෙහපත් 
පැවැත්යමන් ෙුත් නිෙම මාර් ෙ යපන්වනු මැනව. මාව 
වඩාත් ෙහපත් සාරධර්ම යවත යොමු කරනු මැනව. ඔබ 
හැර යවන කිසියවකුට එම මඟ යපන්වීම කළ යනාහැක. එහි 
අෙහපත් යද්වලින් මා ඈත් කරනු මැනව. අෙහපත් යද්වලින් 
මාව ආරක්ෂ්ඨා කිරීමට යවන කිසියවක් සමත් යනාවන්යන්ෙ. 

 ඔයබ් නියෙෝ ෙට නැවත නැවත පිළිතුරු දීමට 

සූදානමින් සිටිමි. ඔයබ් ක රිොවන් භා ය සම්පන්නෙ. ෙහපත 
ඔයබ් දෑත සතුෙ. ඔබ ළඟ, අෙහපතක් නැත. මම ඔබ නිසා, 
ඔබ යවනුයවන්ම ජීවත්යවමි. ඔබ උත්තරීතරෙ. අති යශරෂ්්ඨ්ූෙ. 

ඔයබන් පාපසමාව පතමි’ (එම පාපෙන්  ැන) පසුතැවිලි 

යවමි.  (මුස්ලිම්) 
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 َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاملَِ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َفاِطرَ  َوِإْسَراِفيلَ  َوِميَكائِيلَ  ْبَائِيلَ جِ  َربَّ  اللَُّهمَّ 
 ِبِِْذِنكَ  اْْلَق ِ  ِمنْ  ِفيهِ  اْخُتِلفَ  ِلَما اْهِدِن  َُيَْتِلُفونَ  ِفيهِ  َكانُوا ِفيَما ِعَباِدكَ  َبْيَ  ََتُْكمُ  َأْنتَ 
 ُمْسَتِقيمإ  ِصَراطإ  ِإىَل  َتَشاءُ  َمنْ  َِتِْدي ِإنَّكَ 

30. අල්ලාහුම්ම රබ්බ ිබ්රාෙීල් වමීකාෙිල් වඉස්රාෆීල් 
ෆාතිරස් සමාවාති, වල් අර්ළි ආලමල් ඝෙිබි වෂ්ඨ්ෂ්ඨහාදති. 
අන්ත තහ්කුමු බෙින ඉබාදික ෆීමාකානු ෆීහි. ෙහ්තලිෆ න 
ඉහ්දිනි ලිමක්තුලිෆ ෆීහි මිනල් හක්කි, බි ඉද්නික ඉන්නක 

තහ්දී මන්තෂ්ඨාඋ ඉලා සිරාතින් මුස්තකීම්. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ිබ්රාෙිල් මීකාෙිල් ඉස්රාෆීල් ෙන 
අෙය ් පරමාධිපතිොණනි, අහස් හා යපායළායේ 
මැවුම්කරුවායණනි, සැඟවුන හා දෑස ඉදිරියේ ඇති සිෙලූ 
යද්  ැන දන්නා ඔබ,  ැත්තන් අතයර් ෙම් ෙම් කරුණු  ැන 
පවත්නා මතයභ්දෙන් පිළිබඳවද සාධාරණ තීරණෙක්  නු 
මැන. සතය පිළිබඳව ෙම් මත යභ්දෙක් වී නම් ඔයබ් 
අනුමැතිෙ පරිදි මා හට නිසිම  යපන්වනු මැනවි. සතය 
වශයෙන්ම ඔබ කැමති අෙට සෘජු ම  යපන්වන්යන්ෙ. 
 (මුස්ලිම්) 
 

 َواْْلَْمدُ  َكِثريًا ّلِلَِّ  َواْْلَْمدُ  َكِثريًا ّلِلَِّ  َواْْلَْمدُ  َكِبريًا َأْكَبُ  اّللَُّ  َكِبريًا َأْكَبُ  اّللَُّ  َكِبريًا َأْكَبُ  اّللَُّ 
 َثَلثً    ِصْيلً َوأَ  ُبْكَرةً  اّللَِّ  َوُسْبَحانَ  َكِثريًا ّلِلَِّ 

 َوََهْزِهِ  َونَ ْفِثهِ  نَ ْفِخهِ  ِمنْ  الشَّْيطَانِ  ِمنْ  ِِبّللَِّ  َأُعوذُ 

31. අල්ලාහු අක්බර්, කබීරා අල්ලාහු අක්බර් කබීරා, අල්ලාහු 
අක්බර් කබීරා වල් හම්දු ලිල්ලාහ් කසීරා වල්හම්දු ලිල්ලාහි 
කසීරා වල්හම්දු ලිල්ලාහි කසීරා වසුබ්හානල්ලාහි බුකරතන් 
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වඅසීලා ෙනුයවන් තුන්වරක් පවසා, වඅඌදු බිල්ලාහි 
මිනෂ්ඨ්යෂ්ඨෙිතානි මින් නෆ්කිහි වනෆ්සිහි වහම්සිහි.  
 
යත්රුමඃ අල්ලාහ් අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ. අධිකවශයෙන් ප රසංශා 
සිෙල්ල අල්ලාහ්ටම හිමි වන්යන්ෙ. උයද් සවස අල්ලාහ්ය ් 
පාරිශුද්ධත්වෙ යමයනහි කරමි. යෂ්ඨෙිතාන්ය න් විෙ හැකි 
හානිවලින් යමන්ම -ඔහු- උමතුව, උඬ ුකම හා කාවයයෙන් 
අනුන්ය ් සිත් ඇද ැනීම ආදියෙන් මාව ආරක්ෂ්ඨාකර යදනු 

මැන. (අබූ දාව ද්, ඉබ්නු මාජා, මුස්ලිම්.) 
 

 قَ يَّامُ  َأْنتَ  اْْلَْمدُ  ِفيِهنَّ َوَلكَ  َوَمنْ  َواأْلَْرضِ  السََّمَواتِ  نُورُ  َأْنتَ  اْْلَْمدُ  َلكَ  اللَُّهمَّ 
 ِفيِهنَّ  َوَمنْ  َواأْلَْرضِ  السََّمَواتِ  َربُّ  َأْنتَ  اْْلَْمدُ  َوَلكَ  ِفيِهنَّ  َوَمنْ َواأْلَْرِض  السََّمَواتِ 

 َحق   َوالسَّاَعةُ  َحق   َوالنَّارُ  َحق   َواْْلَنَّةُ  َحق   َوِلَقاُؤكَ  اْْلَقُّ  َوقَ ْوُلكَ  اْْلَقُّ  َوَوْعُدكَ  اْْلَقُّ  َأْنتَ 
 َوِإَلْيكَ  َخاَصْمتُ  َوِبكَ  َأنَ ْبتُ  َوِإَلْيكَ  تَ وَكَّْلتُ  َوَعَلْيكَ  آَمْنتُ  َوِبكَ  َأْسَلْمتُ  َلكَ  اللَُّهمَّ 

 َأْنتَ  ِإلَّ  ِإَلهَ  َل  ِإَلَِي َأْنتَ  َوَأْعَلْنتُ  َوَأْسَرْرتُ  َوَأخَّْرتُ  َقدَّْمتُ  َما ِل  َفاْغِفرْ  َحاَكْمتُ 

32. අල්ලාහුම්ම ලකල් හම්දු අන්ත නූරුස්සමාවාති වල් අරළි 
වමන් ෆී හින්න වලකල් හම්දු අන්ත කෙිමුන් සමාවාති වල් 
අර්ලි වමන් ෆී හින්න (වලකල් හම්දු අන්ත රබ්බුස් සමාවාතී 
වල් අර්ලි වමන් ෆී හින්න) වලකල් හම්දු ලක 
මුල්කුස්සමාවාති වල් අර්ළි) වලකල් හම්දු අන්තල් හක්කු 
වවඃදුල් හක්කු වකවුලූකල් හක්කු වලිකාඋකල් හක්කු 
වල්ජන්නතු හක්කු වන්නාරු හක්කුන් වස්සාඅතු හක්කුන් 
අල්ලාහුම්ම ලක අස්ලම්තු වඅයලෙික තවක්කල්තු වබික 
ආමන්තු වඉයලෙික අනබ්තු වබික කාසම්තු වඉයලෙික 
හාකම්තු ෆඃෆර්ලි මා කද්දම්තු වමා අක්කර්තු වමා අස්රර්තු 
වමා අඃලන්තු අන්තල් මුකද්දමු අන්තල් මුඅක්කරු. ලා ඉලාහ 

ඉල්ලා අන්ත අන්ත ඉලාහි ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත. 
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යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් සිෙලූ ප රශංසා ඔබටමෙ. අහස් හා 
යපායළාවද ඒ තුළ ඇති යද්වලද ආයලෝකෙ ඔබෙ. සිෙලූ 
ප රශංසා ඔබටමෙ. අහස් හා යපායළාවද, ඒවා තුළ ඇත ි
යද්වල්ද ස්යාවරව පිහිටුව යේ ඔබෙ. සිෙලූ ප රශංසා ඔබටෙ. 
අහස් හා යපායළායේ මැවුම්කරුවා ඔබෙ. සිෙලූ ප රශංසා 
ඔබටෙ. අහස් හා යපායළායේ පාලනෙ ඔබ සතුෙි. ඒවායේ 
රජු ඔබෙි. සිෙලූ ප රශංසා ඔබටෙ. සතයෙ ඔබෙි. ඔයබ් 
ප රඥාව සතයෙකි. ඔයබ් වදන් සතයෙකි. ඔයබ් හමුවීමද 
සතයෙකි. ස්වර් ෙද සතයෙකි. අපාෙද සතයෙකි. විනිශ්චෙ 
දිනෙ ද සතයෙකි. ො අල්ලාහ් මම ඔබටම අවනත යවමි. 
ඔම යකයරහිම විශ්වාසෙ තබමි. ඔබව විශ්වාස කර ඔබ 
යවතම පැමියණන්යනමි. ඔබ යවතම පැමිණිලි කරමි. ඔයබ් 
විනිශ්චෙම බලායපායරාත්තු යවමි. එයහෙින් මම යපරද, 
පසුවද, රහසි තවද, ප රසිද්ධියේද කළ පාපෙන් මා 

යවනුයවන් ක්ෂමා කරනු මැනවි. 

නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර කිසිවක් යහෝ යවන කිසියවක් 
නැත. ඔබ මාය ් යදවිොෙ. ඔබ හැර යවන යදවිෙකු නැත. 

සටහන: යම් ප රාර්යනාව නබි(සල්) තුමායණෝ රාත රි (තහජ්ජත්) 

සලාතයේදී කිරීම පුරුද්දක්කරය න සිටිෙහ. (බුහාරි, 
මුස්ලිම්) 

 

********** 

17. රුකූඋ කිරීයම්දී කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 ُسْبَحان َربِ َ اْلَعِظْيمْ 

33. සුබ්හාන රබ්බිෙල් අලිම්. තු් රක් 
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යත්රුමඃ යශර්ෂ්ඨ්ූව  මය ් පරමාධිපතිො සුවි ශුද්ධෙ. 
 (තිර්මිදි) 

 ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  َوِبَْمِدكَ  رَب ََّنا اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ 

34. සුබ්හානකල්ලා හුම්ම රබ්බනා වබිහම්දික 
අල්ලාහුම්මඃෆිර්ලී. 

යත්රුමඃ අපය ් පරමාධිපතිොණනි ඔබය ් ප රශංසාව තුළින් 
ඔබව සුවි ශුද්ධ කරමි. ො අල්ලාහ් මාය ් පේ ක්ෂමා කරනු 
මැන. 

 َوالرُّوحِ  اْلَمَلِئَكةِ  َربُّ  ُقدُّوسر  ُسبُّوحر 

35. සුබ්බූහුන්, කුද්දූසුන් රබ්බුල් මලාඉකති වර්රූහ්. 

යත්රුමඃ (අතයවශය)  ති ුණවලින් පිරිසිදුව ද අනවශය 
පැවතුම්වලින් (කිළිටි යනාව ) පිරිසිදුව ද ඔබ, ිබ්රීල් ඇතුළු 

අයනකුත් යද්ව දූතෙින්ය ් රක්ෂිතොණන්ෙ.  (මුස්ලිම්, 
අබූ දාව ද්) 

 َوَعْظِمي َوُمِ ي َوَبَصِري ََسِْعي َلكَ  َخَشعَ  َأْسَلْمتُ  َوَلكَ  آَمْنتُ  َوِبكَ  رََكْعتُ  َلكَ  اللَُّهمَّ 
 )َوَما اْستَ َقلَّْت ِبِه َقَدِمْي( َوَعَصِب 

36. අල්ලාහුම්ම ලක රකඃතු වබික ආමන්තු වලක අස්ලම්තු 
හෂ්ඨඋ ලක සම්ඉ වබසරී වමුහ්හී වඅළ්මී වඅසබී 
වමස්තකල්ලත් බිහී කදමී. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔබ යවනුයවන් රුකූඋ කයළමි. ඔබව 
විශ්වාස කයළමි. ඔබට මම අවනත ව යවමි. මය ් සවන, 
බැල්ම, මය ් යමාලෙ, මය ් අස්ි (ඇටකටු) මය ් නහර 
මය ් පාද යදක මත රඳවා ඇති මය ් ශරීරෙද ඔබ 



 

30 

යවනුයවන් ෙටහත් පහත් යේ.  (මුස්ලිම්, නසාඉ, තිර්මිදි, 
අබූ දාව ද්) 

 َواْلَعَظَمةِ  َواْلِكْبََِيءِ  َواْلَمَلُكوتِ  اْلََْبُوتِ  ِذي ُسْبَحانَ 

37. සුබ්හාන දිල් ජබරූති වල් මලකූති වල් කිබ්රිොඉ වල් 
අළමති. 

යත්රුමඃ මර්ධනෙ බලතල පාලනෙ, ආඩම්බරෙ. 

යශරෂ්්ඨ්ූත්වෙ ෙනාදිෙට හිමිකරුවාව  ඔහු සුවිශුද්ධෙ.  (අබූ 
දාව ද්, අහ්මද්, නසාඊ) 

 

********** 

18. රුකුඋ ඉරිෙේයවන් නැ ිටින විට කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 َسِمَع هللُا ِلَمْن َحِمَدُه 
38. සමිඅල්ලාහු ලිමන් හමීදහූ 

යත්රුමඃ අල්ලාහ් ප රශංසා කළ අෙය ් ප රශංසාවට සවන් 
දුන්යන්ෙ. (බුහාරි) 

 ِفيهِ  ُمَبارًَكا طَيِ ًبا َكِثريًا َِحًْدا اْْلَْمدُ  َوَلكَ  رَب ََّنا

39. රබ්බනා වලකල් හම්දු හම්දන් කසීරන් තෙිෙිබන් 
මුබාරකන් ෆීහි. 

යත්රුමඃ අපය ් පරමාධිපතිොණනි! සිෙලූ ප රසංශා ඔබටමෙ. 
ඔබට අභිවෘද්ධිමත් පවිත රව ත්  අධික ප රශංසාවන් හිමි යේවා.
 (බුහාරි) 
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 الث ََّناءِ  َأْهلَ  بَ ْعدُ  َشْيءإ  ِمنْ  ِشْئتَ  َما َوِمْلءُ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِمْلءُ  اْْلَْمدُ  َلكَ  رَب ََّنا
 ِلَما ُمْعِطيَ  َوَل  َأْعطَْيتَ  ِلَما َماِنعَ  لَ  اللَُّهمَّ  َعْبدر  َلكَ  وَُكلَُّنا اْلَعْبدُ  َقالَ  َما َأَحقُّ  َواْلَمْجدِ 

َفعُ  لَ وَ  َمنَ ْعتَ   اْْلَدُّ  ِمْنكَ  اْْلَد ِ  َذا يَ ن ْ

40. රබ්බනා ලකල්- හම්දු මිල් උස්සමාවාති වල් අර්ළි 
වමිල්උ මා ෂ්ඨිඃත මින් යෂ්ඨෙිඉන් බඃදු අහලස් සනාඉ, වල්මජ්දි 
අහක්කු මා කාලල් අබ්දු වකුල්ලූනා ලක අබ්දුන්. අල්ලාහුම්ම 
ලා මානිඅ ලිමා අඃතෙිත වලා මුඃතිෙ ලිමා මනඃත වලා 
ෙන්ෆඋ දල් ජද්දි මින්කල් ජද්දු . 

යත්රුමඃ අහස් හා යපායළාව ඒ යදක අතර තියබන දෑහි 
ඔබය ් කැමැත්ත ඇති සිෙලූ දෑහිද සිෙලූම ප රශංසා ඔබ 
සතුෙ. කීර්තිෙ හා ප රශංසාවන්ට සුදුස්සා ඔබෙ. අප සැයවාම 
ඔයබ්  ැත්තන්ෙ. අයපන් පිදුම් ලබන්නා ඔබෙ. ො අල්ලාහ්, 
ඔබ විසින් යදනයද් වළකා ලීමට කිසියවකුටත් හැකිොවක් 
නැත. ඔබ වැළකූ යද් දීමටද කිසියවකුටත් හැකිොවක් නැත. 
ඔබ තීරණෙක්  ත්යත් නම් කිසියවකුට එෙ යවනස් කළද 
යනාහැක. ඔබ ලබායදන දඬුවම්වලින් මිදීමට 
යපායහාසතුන්ය ් ධනෙ ප රයෙෝජනවත් යනාවන්යන්ෙ.
 (මුස්ලිම්) 

********** 

19. සජදායවහි කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 ُسْبَحان َربِ َ اأَلْعَلى 

41. සුබ්හාන රබ්බිෙල් අඃලා (තුන්වරක්) 

යත්රුම: උසස්ව  මය ් පරමාධිපති සුවිශුද්ධෙ (අහ්මද්, 
තිර්මිද)ි 

 ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَب ََّنا َوِبَْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْرِلْ 
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42. සුබ්හානකල්ලාහුම්ම රබ්බනා වබිහම්දික 
අල්ලාහුම්මඃෆිර්ලි 

යත්රුමඃ අපය ් පරමාධිපතිොණන්ව  ො අල්ලාහ් ඔයබ් 
ප රශංසාව මත ඔබව සුවිශුද්ධ කරමි. ො අල්ලාහ් මය ් පේ 
සමාකරනු මැන.   (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 َوالرُّوحِ  اْلَمَلِئَكةِ  َربُّ  ُقدُّوسر  ُسبُّوحر 

43. සුබ්බූහුන්, කුද්දූසුන් රබ්බුල් මලාඉකති වර්රූහ්. 

යත්රුමඃ (අතයවශය)  ති ුණවලින් පිරිසිදුව ද අනවශය 
පැවතුම්වලින් (කිළිටි යනාව ) පිරිසිදුව ද ඔබ ිබ්රීල් ඇතුළු 
අයනකුත් යද්ව දූතෙින්ය ් රක්ෂිතොණන්ෙ.   (මුස්ලිම්)  

 َوَشقَّ  َوَصوَّرَهُ  َخَلَقهُ  ِللَِّذي َوْجِهي َسَجدَ  َأْسَلْمتُ  َوَلكَ  آَمْنتُ  َوِبكَ  َسَجْدتُ  َلكَ  اللَُّهمَّ 
 اْْلَاِلِقيَ  َأْحَسنُ  اّللَُّ  تَ َباَركَ  َوَبَصَرهُ  ََسَْعهُ 

44. අල්ලාහුම්ම ලක සජද්තු වබික ආමන්තු වලක අස්ලම්තු 
සජද වජ්හිෙ ලිල්ලදී හලකහු වසේවරහු වෂ්ඨක්ක සම්අහු 
වබසරහු තබාරකල්ලාහු අහ්සනුල් කාලිකීන.් 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔබ යවනුයවන්ම මම සුජ ද් කයළමි. 
ඔබව විශ්වාස කයළමි. තවද ඔබට මම අවනතව යෙමි. මය ් 
මුහුණ එෙ මවා එෙට රුවක් (රූපෙක්) ලබාදී එහි ඇස් 
කණ් හා ඒවාට අවශය සිදුරුද ලබා දුන් ඔහු යවනුයවන් හිස 
පහත්කර නැමදුම් කයළමි. අති යශර්ෂ්ඨ්ූව  අල්ලාහ් යශර්ෂ්ඨ්ූව  
මැවුම්කරුයවකි.  (මුස්ලිම්) 

 َواْلَعَظَمةِ  َواْلِكْبََِيءِ  َواْلَمَلُكوتِ  اْلََْبُوتِ  ِذي ُسْبَحانَ 

 

45. සුබ්හාන දිල් ජබරූති වල් මලකූති වල් කිබ්රිොඉ වල් 
අළමති. 
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යත්රුම: මර්ධනෙ බලතල පාලනෙ, ආඩම්බරෙ, යශරෂ්්ඨ්ූත්වෙ 
ෙනාදිෙට හිමිකරුවාව  ඔහු සුවිශුද්ධෙ. (අබූ දාව ද්, අහ්මද්, 
නසාඊ)  

 َوِسرَّهُ  َوَعَلنِيَ َتهُ  َوآِخَرهُ  َوَأوََّلهُ  َوِجلَّهُ  ِدقَّهُ  ُكلَّهُ  َذْنِب  ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ 

46. අල්ලාහුම්මඃෆිර්ලී දන්බි කුල්ලහූ දික්කහූ. විල්ලහූ. 

වඅේවලහූ වආහිරහූ වඅලා නිේෙතහූ වසිර්රහූ. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් සුළුව ද මහත්ව ද ආරම්භයේද, 
අවසානයේද, ප රසිද්ධියේද, රහසි තවද කළ සිෙලූ පාපෙන් 
සමා කර යදනු මැන. 

 ُأْحِصي لَ  ِمْنكَ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  ُعُقوبَِتكَ  ِمنْ  َوِبَُعافَاِتكَ  َسَخِطكَ  ِمنْ  ِبِرَضاكَ  َأُعوذُ  اللَُّهمَّ 
 نَ ْفِسكَ  َعَلى َأثْ نَ ْيتَ  َكَما َأْنتَ  َعَلْيكَ  ثَ َناءً 

47. අල්ලාහුම්ම අඌදු බිරිධාක මින් සකතික වබිමුආෆාතික. 
මින් උකූබතික වඅඌදුබික මින්ක ලා උහ්සි සනාඅන් 

අයලෙික. අන්ත කමා අස්ගනත අලා නෆ්සික. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් ඔයබ් පිළි ැනීම තුළින් ඔයබ් 
යකෝපයෙන්ද ඔයබ් සමාව තුළින් ඔයබ් දඬුවමින්ද 
සතයවශයෙන්ම මා ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. තවද ඔබ  ැනම 
(සිතා) ඔයබන් ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. ඔබට ප රමාණවත් පරිදි 
ප රශංසා කිරීමට මා ශක්තිමත් නැත. ඔබ විසින් ඔබව 
ප රශංසා කළ අෙුරින්ම ඔබවන්යන්ෙ. (මුස්ලිම්) 

********** 

 

20. සජදා යදක අතර වැඩිවීයම්දී කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 
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 َربِ  اْغِفْر ِلْ، َربِ  اْغِفْر ِلْ 

 

48.  රබ්බිඃෆිර්ලි - රබ්බිඃෆිර්ලී. 

යත්රුම: මාය ් පරමාධිපතිොණනි, මට සමාව යදනු මැන. 
මාය ් පරමාධිපතිොණනි, මට සමාව යදනු මැනව.  (අබූ 
දාව ද්) 

 َواْرفَ ْعِنْ  َواْرزُْقِن َواْجُبِْنْ َوَعاِفِنْ  َواْهِدِن  َواْرَِحِْن  ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ 

40. අල්ලාහුම්මඃෆිර්ලි වර්හම්නී වහ්දිනී ව ආෆිනී වර්සුක්නී 
වර්ෆඃනී  

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් මාහට ක්ෂ්ඨමා වනු මැනව. මට 
කරුණාව යපන්වනු මැනව. මට සෘජු මාර් ෙ යපන්වනු 
මැනව. ෙහපත් යද් යකයරහි මා යොමු කරනු මැනව. මට 
සුවෙ ලබා යදනු මැනව. සම්පත් ලබා යදනු මැනව. 
(ස්වර් යේ) උසස් කරනු මැනව.  (අබූ දාව ද්, තිර්මිදි, ඉබ්නු 
මාජා) 

********** 

21. සජදායවහි කිවෙුතු ඒවා කිවීයමන් පසු කිව ෙුතු 
ප රාර්යනාව 

 

 اْْلَاِلِقيَ  َأْحَسنُ  اّللَُّ  تَ َباَركَ  َوقُ وَّتِهِ  ِبَْوِلهِ  َوَبَصَرهُ  ََسَْعهُ  َوَشقَّ  َخَلَقهُ  ِللَِّذي َوْجِهي َسَجدَ 
50. සජද වජ්හිෙ ලිල්ලදී කලකහු වෂ්ඨක්ක සම්අහු වබසරහු 
බිහේලිහී වකූේවතිහි තබාරකල්ලාහු අහ්සනුල් කාලිකීන.් 

යත්රුමඃ මය ් මුහුණ, එෙ මවා එහි ඇස් කන් හා එෙට 
අවශය සිදුරු ඔහුය ් ශක්තියෙන් හා බලයෙන් ලබා දුන් ඔහු 
යවනුයවන් හිස නමා නැමදුම් කරමි. උසස්ව  
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මැවුම්කරුවාණන් වන අල්ලාහ් අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ. (තිර්මිදි, 
අහ්මද්) 

 ِمنِ   َوتَ َقب َّْلَها ُذْخًرا ِعْنَدكَ  ِل  َواْجَعْلَها ِوْزرًا َِبَا َعنِ   َوَضعْ  َأْجًرا ِعْنَدكَ  َِبَا ِل  اْكُتبْ  اللَُّهمَّ 
 َداُودَ  َعْبِدكَ  ِمنْ  تَ َقب َّْلتَ َها َكَما

51. අල්ලාහුම්මක්තුබ් ලී බිහා ඉන්දක අජ්රන් වළඃඅන්නී බිහා 
විද්රන් වජ්අල්හා ලී ඉන්දක දුහ්රන් වතකබ්බල්හා මින්නී 
කමා තකබ්බල්තහා මින් අබ්දික දාව දු. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් යම් (සජදා) යවනුයවන් මට පින් ලබා 
යදනු මැනව. ඒ යහ්තුයවන් මය ් පාපෙන් නැතිකර දමනු 
මැනව. ඒවා ඔබ ලඟ තැන්පත් කර තබනු මැන. ඔයබ් 
 ැත්තාව  දාව ද් තුමාය න් එෙ පිළි ත්තා යමන් මය න්ද 
එෙ පිළි නු මැනව.  (තිර්මිදි) 

********** 

22. අත්තහිෙිොත් ඉරිෙේයේදී කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 السََّلمُ  َوبَ رََكاتُهُ  اّللَِّ  َوَرِْحَةُ  النَِّبُّ  َأي َُّها َعَلْيكَ  السََّلمُ  َوالطَّيِ َباتُ  َوالصََّلَواتُ  ّلِلَِّ  التَِّحيَّاتُ 
َنا  َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَمًَّدا َأنَّ  َوَأْشَهدُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َأْشَهدُ . الصَّاِْلِيَ  اّللَِّ  ِعَبادِ  َوَعَلى َعَلي ْ

52. අත්තහිෙිොත්තු ලිල්ලාහි වස්සලවාතු වත් තෙිෙිබාතු 
අස්සලාමු අයලෙික අෙිෙුහන් නබිෙිෙු වරහ්මතුල්ලාහි 
වබරකාතුහු අස්සලාමු අයලෙිනා වඅලා ඉබාදිල්ලාහිස් 
සාලිහීන්. අෂු්ඨහදු අන්ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වඅෂ්ඨ්හදු අන්න 
මුහම්මදන් අබ්දුහු වරසූලූහු. 

යතරුම: පැතුමද කරුණාවද, ෙහපතද, අල්ලාහ්ටම හිමිෙ. 
නබිතුමනි, අල්ලාහ්ය ් ශාන්තිෙ කරුණාව හා අභිවෘද්ධිෙ 
ඔබට හිමියේවා. අපට හා අල්ලාහ්ය ් සැදැහැමි  ැත්තන් 
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සිෙලූ යදනාටද අල්ලාහ්ය ් ශාන්තිෙ අත්යේවා. නමැදුමට 
සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර යවන යදවිෙකු යනාමැති බවට මම 
සාක්ෂ්ඨි දරමි. සතය වශයෙන්ම මුහම්මද්(සල්) තුමායණෝ 
ඔහුය ්  ැත්තාද ඔහුය ් දූතොණන්ද වන බවට මම සාක්ෂ්ඨි 
දරමි. (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

********** 

23. අත්තහිෙිොත්වලින් පසුව නබි තුමාට කිව ෙුතු 
ආශිර්වාදෙ 

 ِإبْ َراِهيمَ  ِإبْ َراِهيَم َوَعَلى آلِ  َعَلى َصلَّْيتَ  َكَما ُمَمَّدإ  آلِ  َوَعَلى ُمَمَّدإ  َعَلى َصل ِ  اللَُّهمَّ 
يدر  ِإنَّكَ   ِإبْ َراِهيمَ  آلِ  َعَلى َِبرَْكتَ  َكَما ُمَمَّدإ  آلِ  َوَعَلى ُمَمَّدإ  َعَلى َِبِركْ  اللَُّهمَّ  َمَِيدر  ِحَِ
يدر  ِإنَّكَ   َمَِيدر  ِحَِ

53. අල්ලාහුම්ම සල්ලි අලා මුහම්මදින් වඅලා ආලි 
මුහම්මදින් කමා සල්ලෙිත අලා ඉබ්රාහීම වඅලා ආලි 
ඉබ්රාහීම ඉන්නක හමීදුන් මජීද්. අල්ලාහුම්ම බාරික් අලා 
මුහම්මදින් වඅලා අලි මුහම්මදින් කමා බාරක්ත අලා 
ඉබ්රාහීම වඅලා ආලි ඉබ්රාහීම ඉන්නක හමිදුන් මජීද්. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ්! ඉබ්රාහීම් තුමා හා එතුමාය ් පවුයල් 
අෙට ශාන්තිෙ පහළ කළා යස්ම මුහම්මද් තුමා හා 
එතුමාය ් පවුයල් අෙටද ශාන්තිෙ පහළ කරත්වා. ො 
අල්ලාහ්! ඉබ රාහිම් තුමා හා එතුමන්ය ් පවුයල් අෙට 
ආශිර්වාද කළායස්ම මුහම්මද් තුමාට හා එතුමාය ් පවුයල් 
අෙටද ආශිර්වාද කරත්වා. සතය වශයෙන්ම ඔබ ප රශංසා 
ලැබිෙ ෙුත්තාෙ. (ඔබ) කීර්තිමත්ෙ.   
 (බුහාරි) 



 

37 

 ُمَمَّدإ  َعَلى َوَِبِركْ  ِإبْ َراِهيمَ  آلِ  َعَلى َصلَّْيتَ  َكَما َوُذر ِيَِّتهِ  َوَأْزَواِجهِ  ُمَمَّدإ  َعَلى َصل ِ  اللَُّهمَّ 
يدر  ِإنَّكَ  ِإبْ َراِهيمَ  آلِ  َعَلى َِبرَْكتَ  َكَما َوُذر ِيَِّتهِ  َأْزَواِجهِ  َوَعَلى  َمَِيدر  ِحَِ

54. අල්ලාහුම්ම සල්ලි අලා මුහම්මදින් වඅලා අස්වාිහි 
වදුර්රිොතිහි කමා සල්ලෙිත අලා ආලි ඉබ්රාහීම වබාරික් 
අලා මුහම්මදින් වඅලා අස්වාිහි වදුර්රිොතිහි කමා 

බාරක්ත අලා ආලි ඉබ්රාහීම ඉන්නක හමීදුන් මජීද්. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් ඉබ්රාහීම් තුමා හා එතුමාය ් පවුයල් 
අෙට ශාන්තිෙ ලබා දුන්නා යස්ම මුහම්මද් තුමාණන්ට හා 
එතුමන්ය ් භාර්ොවන් ඇතුළු පරම්පරාවටද ඔයබ් ශාන්තිෙ 
ලබා යදත්වා. ඉබ්රාහීම් තුමා හා පවුයල් අෙට ආශිර්වාද 
කළා යස්ම මුහම්මද් තුමා හා එතුමාය ් භාර්ොවන්ට හා 
පරම්පරාවට ආශිර්වාද කරත්වා. සතය වශයෙන්ම ඔබ 

කීර්තිමත්ෙ. ප රශංසනීෙෙ.  (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

********** 

24. අවසාන අත්තහේොත් හා සලාම් (ආචාර) කරන්න යපර 
ප රාර්යනාව 

َنةِ  َوِمنْ  اْلَقْبِ  َعَذابِ  َوِمنْ  َجَهنَّمَ  َعَذابِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ   َواْلَمَماتِ  اْلَمْحَيا ِفت ْ
َنةِ  َشر ِ  َوِمنْ   الدَّجَّالِ  اْلَمِسيحِ  ِفت ْ

55. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදුබික මින් අදාබි ජහන්නම වමින් 
අදාබිල් කබ්රි වමින් ෆිත්නතල් මහ්ොෙ වමමාති වමන් ෂ්ඨර්රි 
ෆිත්නතිල් මසීහද් දජ්ජාල් 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් කබ්රයේ යේදනාවන්ය න්ද අපායේ 
යේදනාවන් ය න්ද ජීවිතයේ හා මරණයේදී ඇතිවන 
කලබලකාරි ස්වභාවයෙන්ද මසීහිද් දජ්ජාල්ය ් අවුල් 
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(රැවටිලි) වලින්ද නිෙතවශයෙන්ම මම ඔයබන් ආරක්ෂ්ඨාව 
පතමි.   (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

َنةِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  اْلَقْبِ  َعَذابِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ   ِبكَ  َوَأُعوذُ  الدَّجَّالِ  اْلَمِسيحِ  ِفت ْ
َنةِ  ِمنْ   َواْلَمْغَرمِ  اْلَمْأثَِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ  َواْلَمَماتِ  اْلَمْحَيا ِفت ْ

56. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මින් අදාබිල් කබ්රි ව 
අඌදුබික මින් ෆිත්නතිල් මසීහිද් දජ්ජාල් වඅඌදුබික මින් 
ෆිත්නතිල් මහ්ො වල්මමාති අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදුබික 
මිනල් මඃසමි වල්ම ්රමි 

යත්රුම: සතයවශයෙන්ම කබ්රයේ යේදනාවන්ය න් ඔයබ් 
ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. මසීහුද් දජ්ජාල්ය ් කරදර වලින්ද 
ආරක්ෂ්ඨාව ඔයබන් පතමි. ජීවතුන් අතර සිටිෙදීත් මරණයෙන් 
පසුව ඇතිවිෙ හැකි අවුල් සහ ත ස්වභාවයෙන්ද ඔයබන් 
ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. ො අල්ලාහ් පාපයෙන් හා ණෙබරින් මාව 

ආරක්ෂ්ඨා කරත්වා. (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 ِمنْ  َمْغِفَرةً  ِل  َفاْغِفرْ  َأْنتَ  لَّ إِ  الذُّنُوبَ  يَ ْغِفرُ  لَ وَ  َكِثريًا ظُْلًما نَ ْفِسي ظََلْمتُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 
 الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  َأْنتَ  ِإنَّك َواْرَِحِْن  ِعْنِدكَ 

57. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී ළලම්තු නෆ්සී ලූල්මන් කසීරන් වලා 
ෙඃෆිරුස්දුනූබ ඉල්ලා අන්ත ෆඃෆිර්ලි මඃෆිරතන් මින් ඉන්දික 

වර්හම්නී ඉන්නක අන්තල්  ෆ රුර් රහීම්. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ්, සතයවශයෙන්ම මා විසින් මටම 
අප රමාණ විපතක් කර ත්යත්මි. පේ සමාකිරීම ඔබ හැර 

යවන කිසියවක් යනාකරන්යන්ෙ.  එයහෙින් ඔබ මය ් පවි 

සමාකරනු මැන. මට ගමත රිෙ යපන්වනු මැන. 
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සතයවශයෙන්ම. ඔබ කමාකරන්නන්ය න් යශර්ෂ්ඨ්ූවන්තොෙ. 
ඔබ මහා කාරුණිකොෙ.   (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 َأْنتَ  َوَما َأْسَرْفتُ  َوَما َأْعَلْنتُ  َوَما َأْسَرْرتُ  َوَما َأخَّْرتُ  َوَما َقدَّْمتُ  َما ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ 
مُ  َأْنتَ  ِمنِ   ِبهِ  َأْعَلمُ  رُ  َوَأْنتَ  اْلُمَقدِ   َأْنتَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  اْلُمَؤخِ 

58. අල්ලාහුම්ම ්ෆිර්ලි මා කද්දම්තු වමා අහ්හර්තු වමා 

අස්රර්තු වමා අ‘අලන්තු වමා අස්රෆ්තු අන්ත අ‘අලමු බිහී 
මින්නී අන්තල් මුකද්දිමු වඅන්තල් මුඅහ්හිරු ලා ඉලාහ 
ඉල්ලා අන්ත. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් මා විසින් යපර කළාව ද, පසුව කළාව ද, 
රහසි තව හා ප රසිද්ධියේ කළාව ද, මා නාස්ති කළාව ද, මට 
වඩා ඔබ යහාදින් (මාය ් පාපෙන්  ැන) දන්නාව ද ෙන 
සිෙලූ පාපෙන් මා යවනුයවන් ක්ෂමා කරනු මැනව. ෙහපත් 
යද් යකයරහි යොමුකරන්යන්ද අෙහපත් යදෙින් වළක්වා 
ලන්යන්ද ඔබෙ. නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර යවන කිසියවක් 
කිසිවක් යනාමැත.  (මුස්ලිම්) 

 

 ِعَباَدِتكَ  َوُحْسنِ  َوُشْكِركَ  ِذْكِركَ  َعَلى َأِعنِ   اللَُّهمَّ 

50. අල්ලාහුම්ම අඉන්නී අලා දික්රික වශුක්රික වහුස්නි 
ඉබාදතික. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් ඔබ සිහිපත්කරන්නටද ඔබට 
ස්තූතිකරන්නටද ඔබය ් වතාවත්වල යෙයදන්නටද මට උදේ 
කරනු මැන. (අබූ දාව ද්, නසාඊ) 
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 اْلُعُمرِ  َأْرَذلِ  ِإىَل  ُأَردَّ  َأنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  اْْلُْبِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  اْلُبْخلِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 
َنةِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  نْ َيا ِفت ْ  اْلَقْبِ  َوَعَذابِ  الدُّ

60. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌබික මිනල් බුහ්ලි වඅඌදුබික 
මිනල් ජුබ්නි වඅඌදුබික මින් අන් උරද්ද ඉලා අර්දලිල් උම්රි 
වඅඌදුබික මින් ෆිත්නතිත් දුන්ො වඅදාබිල් කබ්රි. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් නිෙතවශයෙන්ම මා මසුරුකමින් 
ආරක්ෂ්ඨා කරත්වා. නිවටභාවයෙන්ද දුබල මහළු වෙසට 
පත්වීයමන්ද මාව ආරක්ෂ්ඨා කරත්වා. යමයලාව ඇතිවිෙ හැකි 
කරදර හා කබ්රයේ (යසායහායන්) යේදනාවන්ය න්ද මට 

ආරක්ෂ්ඨාව යදත්වා.  (බුහාරි) 

 النَّارِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  اْْلَنَّةَ  َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 

61.  අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූකල් ජන්නත වඅඌදුබික මිනන් 
නාර්. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ්, මම ඔබය න් ස්වර් ෙ අෙැදින අතර 
නිරයෙන් ආරක්ෂ්ඨාවද පතමි.  (අබූ දාව ද්, ඉබ්නු මාජාහ්) 

 ِإَذا َوتَ َوفَِّن  ِل  َخرْيًا اْْلََياةَ  َعِلْمتَ  َما َأْحِيِن  اْْلَْلقِ  َعَلى َوُقْدرَِتكَ  اْلَغْيبَ  ِبِعْلِمكَ  اللَُّهمَّ 
 َكِلَمةَ  َوَأْسأَُلكَ  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  ِف  َخْشيَ َتكَ  َوَأْسأَُلكَ  اللَُّهمَّ  ِل  َخرْيًا اْلَوَفاةَ  َعِلْمتَ 

َفدُ  َل  نَِعيًما َوَأْسأَُلكَ  َواْلِغَن  اْلَفْقرِ  ِف  اْلَقْصدَ  َوَأْسأَُلكَ  َواْلَغَضبِ  الرِ َضا ِف  اْْلَق ِ   يَ ن ْ
َقِطعُ  َل  َعْيإ  قُ رَّةَ  َوَأْسأَُلكَ   بَ ْعدَ  اْلَعْيشِ  بَ ْردَ  َوَأْسأَُلكَ  اْلَقَضاءِ  بَ ْعدَ  الرِ َضاءَ  َوَأْسأَُلكَ  تَ ن ْ
َنةإ  َوَل  ُمِضرَّةإ  َضرَّاءَ  َغرْيِ  ِف  ِلَقاِئكَ  ِإىَل  َوالشَّْوقَ  َوْجِهكَ  ِإىَل  النََّظرِ  َلذَّةَ  َوَأْسأَُلكَ  اْلَمْوتِ   ِفت ْ
َيَانِ  ِبزِيَنةِ  زَي ِنَّا اللَُّهمَّ  ُمِضلَّةإ   ُمْهَتِدينَ  ُهَداةً  َواْجَعْلَنا اْْلِ
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62. අල්ලාහුම්ම බි ඉල්මිකල්  ෙිබ වකුද්රතික අලල් හල්කී 
අහ්ෙිනී මා අලිම්තල් හොත් හෙිරන් ලී වතවෆ්ෆනී ඉදා 
අලිම්තල් වෆාත ගකරන් ලී අල්ලාහුම්ම වඅස්අලූක 
කෂ්ඨ්ෙතක ෆිල් යඃය බි වෂ්ඨ්ෂ්ඨහාදති වඅස් අලූක කලිමතල් 
හක්කි ෆිර්රිලා වල් ලබි වඅස්අලූකල් කස්ද ෆිල් ෆක්රි වල් 
 ිනා වඅස්අලූක නඊමන් ලා ෙන්ෆදු වඅස්අලූක කුර්රත 
අෙිනින් ලා ෙන්කතිඋ වඅස්අලූකර් රිළා බඃදල් කළා 
වඅස්අලූක බර්දල් අෙිෂ්ඨි බඃදල් මේති වඅස්අලූක ලද්දතන් 
නළරි ඉලා වජ්හික වෂ්ඨ්-ෂ්ඨේක ඉලා ලිකාඉක ෆී  ෙිරි 
ළර්රාඅ මුළිර්රතින් වලා ෆිත්නතින් මුළිල්ලතින් අල්ලාහුම්ම  

යදzේෙන්නා බිදීzනතිල් ඊමානි වජ් අල්නා හුදාතන් 

මුහ්තදීන්’ 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ්, සැඟවුණු සිෙල්ල යකයරහි ඔබ සත ු
දැනුයමන්ද ඔබ මැව  මැවීම් යකයරහි සතු ශක්තියෙන්ද මා 
තවදුරටත් ජීවත්වීම මය ් ෙහපතට යහ්තුයවෙිනම් මා ජීවත් 
කරවනු මැන. මය ් මරණෙ මට ෙහපතක් යවෙිනම් මා 
මරණෙට පත්කරනු මැන. ො අල්ලාහ් රහසි තවද 
ප රසිද්ධියේද ඔබ යකයරහි බිෙබැතියෙන් ජීවත්වීමට සලස්වන ු
මැන. මා එකඟවන විටත් යකෝපව  විටත් සතයම කතා 
කිරීයම් හැකිොව ලබා යදනු මැන. ඇති හැකි අවස්යායේදීත් 
නැතිබැරි අවස්යායේදීත් තැන්පත්ව කටෙුතු කිරීයම් 
හැකිොව ලබා යදනු මැන. මම ඔයබන් අසීමිත අභිවෘද්ධිෙ 
(කරුණාව)  පතමි. යවන් යනාවන සිසිලක් මය ් ඇස්වලට 
ලබා යදනුමැන. ඔයබ් තීන්දුව පිළි ැනීයම් හැකිොවත් 
මරණයෙන් මතු සැපවත් ජීවිතෙත් අෙැද සිටිමි. බාධක හා 
මංමුලාකිරීම්වලින් යතාරව ඔයබ් මුහුණ දැකීයම් භා යත් 
ඔයබ් හමුවක් පිළිබඳව  ආශාවත් මා තුළ ඇති කරනු මැනව. 
ො අල්ලාහ් අචල විශ්වාසයෙන් (අපය ් ජීවිත) අලංකාර 
කරනු මැන. සෘජු ම  අවයබෝධකර  ත්තන් බවට අපව පත් 
කරවනු මැනව.  (නසාඊ, අහ්මද්) 
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 َلهُ  َيُكنْ  َوملَْ  يُوَلدْ  َوملَْ  يَِلدْ  ملَْ  الَِّذي الصََّمدُ  اأْلََحدُ  اْلَواِحدُ  ِِبَنَّكَ  َأّللَُّ  َيَ  َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 
 الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  ُذنُوِب  ِل  تَ ْغِفرَ  َأنْ  َأَحدر  ُكُفًوا

63. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක ො අල්ලාහ් බි අන්නකල් 
වාහිදුල් අහදුස් සමදුල්ලදී ලම් ෙලිද් වලම් ෙූලද් වලම් 
ෙකුන් ලහූ කුෆ්වන් අහද් අන්ත ්ෆිර්ලී දුනූබි ඉන්නක 
අන්තල්  ෆ රුර් රහීම්. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් සතය වශයෙන්ම ඔබමෙ අල්ලාහ්. 
නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ මිස යවන කිසිවකු නැත. ඔබ 
ඒකීයෙකි. ඔහුට කිසිවක් අවශය නැත. කිසියවක් ඔහුව 
වැදුයේ (ප රසූත කයළ්) නැත. ඔහුද කිසියවකු වැදුයේ නැත. 
ඔහුට සමාන කිසියවක් නැත. ඒ පිළිබඳව මම සාක්ෂ්ඨි දරමින් 
මාය ් පාපෙන් සිෙල්ල මා යවනුයවන් ක්ෂමා කරන යමන් 
ඔයබන් ආොචනා කරමි. සතය වශයෙන්ම ඔබ කමා 
කරන්නාෙ. අසීමිත දොවන්තෙ.   (නසාඊ, අහ්මද්) 

 َبِديعُ َيَ  اْلَمنَّانُ  َلكَ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدكَ  َأْنتَ  ِإلَّ  ِإَلهَ  لَ  اْْلَْمدَ  َلكَ  ِبَِنَّ  َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 
ْ َأْسئَ ُلَك اْْلَنََّة َوَأُعْوُذ ِبَك َواْْلِْكَرامِ  اْلََْللِ  ُذو ْرضِ ألَ َوا السََّمَواتِ  ، َي َحيُّ ََي قَ ي ُّْوُم ِإن ِ

 ِمَن النَّارِ 

64. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක බි අන්න ලකල් හම්ද ලා 
ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත වහ්දක ලා ෂ්ඨරීකලක අල් මන්නානු ො 
බදීඅස් සමාවාති. වල් අර්ලි දුල් ජලාලි වල් ඉක්රාම්. ො 
හේෙු ො කෙිෙූමූ ඉන්නී අස්අලූකල් ජන්නත ව අඌදුබික 
මිනන්නාර්. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් සතය වශයෙන්ම පැසසුම් සිෙල්ල 
ඔබටම හිමිවන යහෙින් (යමයස්) ඔයබන් ඉල්ලමි. නැමදුමට 
සුදුස්සා ඔබ හැර යවන කිසිම යදවිෙකු යනාමැත. ඔබ 
අසමසමෙ. අනන්ත අප රමාණව  ෙහපත ලබා යදන්නාව ද 
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උපකාරෙක් යනාමැතිවම අහස් හා යපායළාවද මැවුවාව ද 
ය ෞරවෙ හා අභිමානයෙන් ෙුක්තව  අෙකි. ජීවමාන ව ද 
අයනක් සිෙල්ල පාලනෙ කරන ෙන (රඳා පැවතීමට 
සලස්වන) ඔයබන් ස්වර් ෙ ඉල්ලා සිටින අතර අපායෙන් 
ආරක්ෂ්ඨාවද පතමි.  (ඉබ්නු මාජා) 

 يَِلدْ  ملَْ  الَِّذي الصََّمدُ  اأْلََحدُ  َأْنتَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  اّللَُّ  َأْنتَ  َأنَّكَ  َأْشَهدُ  ِبَِن ِ  َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 
 َأَحدر  ُكُفًوا َلهُ  َيُكنْ  َوملَْ  يُوَلدْ  َوملَْ 

65. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක බි අන්නී අෂ්්ඨහදු ඉන්නක 
අන්තල්ලාහු ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්තල් අහදුස් සමදුල්ලදී ලම් 
ෙලිද් වලම් ෙූලද් වලම් ෙකුන් ලහූ කුෆ්වන් අහද්. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් සතය වශයෙන්ම ඔබමෙ අල්ලාහ් 
නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ මිස යවන කිසිවකු නැත. ඔහු 
ඒකීෙෙ ඔහුට කිසිවක් අවශය නැත. කිසියවක් ඔහුව වැදුයේ 
(ප රසූත කයළ්) නැත. ඔහුද කිසියවකුව වැදුයේත් නැත. ඔහුට 
සමාන කිසියවක් නැත. ඒ පිළිබඳව මම සාක්ෂ්ඨි දරමින් 
ඔයබන් ඉල්ලා සිටිමි.  (අබූ දාව ද්, තිර්මිදි, ඉබ්නු 
මාජා) 

 

25. සලාතෙ අවසානයේ (සලාම් කීයමන් පසු) කිව ෙුතු 
ප රාර්යනාවන් 

 َأْستَ ْغِفُر هللاَ 

66. අස්තඃෆිරුල්ලා (තුන්වතාවක්) 

යත්රුමඃ මය ් පාපෙන් ක්ෂමා කරනයමන් අල්ලාහ්ය න් 
අෙැදිමි.  

 ْكَرامِ ْلِ َوا لِ ْلَْلَ ا َذا تَ َبارَْكتَ  لسََّلمُ ا َوِمْنكَ لسََّلُم ا َأْنتَ  اللَُّهمَّ 
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අල්ලාහුම්ම අන්තස් සලාම්, වමින්කස් සලාම්, තබාරක්ත 
ොදල් ජලාලි වල් ඉක්රාම්.  

යත්රුම: ො අල්ලාහ් ශාන්තිෙ ඔබෙි. ශාන්තිෙ ඇතිවනුයේ 
ඔයබන්ෙ. සිෙළු ආශීර්වාද ඔබටෙ, ය ෞරවනීව ද 
අභිමානවත්ව ද ඔබ භා ය වන්තොෙ.  (මුස්ලිම්) 

 اللَُّهمَّ  َقِديرر  َشْيءإ  ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 
َفعُ  َوَل  َمنَ ْعتَ  ِلَما ُمْعِطيَ  َوَل  َأْعطَْيتَ  ِلَما َماِنعَ  لَ   اْْلَدُّ  ِمْنكَ  اْْلَد ِ  َذا يَ ن ْ

67.  ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලා ෂ්ඨරීකලහු ලහුල් 
මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂ්ඨෙිඉන් කදීර්. 
අල්ලාහුම්ම ලා මානිඅ ලිමා අඃතෙිත වලා මුඃතිෙ ලිමා 
මනඃත වලා ෙන්ෆඋ දල් ජද්දි මින්කල් ජද්දු 

යත්රුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර යවන කිසියවක් 
යහෝ කිසිවක් යනාමැත. ඔහු එකීෙෙ. අසමසමව  ඔහුට පාලන 
බලතල හිමිවන්යන්ෙ. ප රසංශා සිෙල්ල ඔහුටෙ. සෑම යදෙක් 
යකයරහිම ඔහුය ් ශක්තිෙ බලපවන්යන්ෙ. ො අල්ලාහ්! ඔබ 
දුන් යදෙක් වළක්වාලීමට කිසිවකුට හැකිොවක් යනාමැත 
තවද ඔබ යනාදුන් යදෙක් දීමට කිසිවකුට හැකිොවක් 
යනාමැත. (ඔබ දඬුවමක් යදන්යන් නම්) ධනවතකුට තම ධන 
බලෙ යෙදවීයමන් එෙ වළක්වාලිෙ යනාහැකිෙ. (බුහාරි, 
මුස්ලිම්) 

 لَ  َقِديرر  َشْيءإ  ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 
هُ  لَّ إِ  نَ ْعُبدُ  لَ وَ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  ِِبّللَِّ  لَّ إِ  قُ وَّةَ  لَ وَ  َحْولَ   الث ََّناءُ  َوَلهُ  اْلَفْضلُ  َوَلهُ  النِ ْعَمةُ  َلهُ  ِإَيَّ

ينَ  َلهُ  ُمِْلِصيَ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  اْلََْسنُ   اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  الدِ 

68. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂ්ඨරීක ලහූ ලහුල් 
මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි යෂ්ඨෙිඉන් කදීර්. ලා 
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හේල වලා කුේවත ඉල්ලා බිල්ලාහි ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු 
වලා නඃබුදු ඉල්ලා ඉෙිොහු ලහුන් නිඃමතු වලහුල් ෆල්ලූ 
වලහුල් සනාඋන් හසන් ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු. මුහ්ලිසීන 

ලහුද්දීන වලේ කරිහල් කාෆිරූන්. 

යත්රුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර යවන කිසියවක් 
යහෝ කිසිවක් යනාමැත. ඔහු එකීෙෙ. අසමසමව  ඔහුට පාලන 
බලතල හිමිවන්යන්ෙ. ප රසංශා සිෙල්ල ඔහුටමෙ. සෑම යදෙක් 
යකයරහිම ඔහුය ් ශක්තිෙ බලපවන්යන්ෙ. අල්ලාහ්ය න් හැර 
කිසිම ශක්තිෙක් යහෝ බලෙක් යනාමැත. ඔහු හැර යවන 
කිසියවකුට අපි නැමදුම් යනාකරන්යනමු. සිෙලූ දාොදෙන ්
ඔහු සතුෙ. යශරෂ්්ඨ්ූත්වෙද උතුම්ව  උපහාරෙද ඔහුටම හිමිෙ. 
නැමදුමට සුදුස්සා ඔහු හැර යවන කිසියවක් යහෝ කිසිවක් 
යනාමැත. සිෙලූ නැමදුම් අවංකව ඔහු යවනුයවන් පමණක් 
ඉටු කරමු. ප රතික්යෂ්ඨ්ප කරන්නවුන් ඒ පිළිබඳව විරුද්ධව වත් 
ඉන් කමක් නැත.  (මුස්ලිම්) 

 ُسْبَحاَن هللِا، َواْْلَْمُدِ هلِل، وهللاُ َأْكَبْ 

60.         සුබ්හානල්ලාහ්,  අල් හම්දු ලිල්ලාහ්,  අල්ලාහු 
අක්බර්.  

යත්රුමඃ අල්ලාහ් සුවි ශුද්ධව ෙ. අල්ලාහ් ප රශංසාවන්ට 
හිමිකරුව ෙ, අල්ලාහ් යශර්ෂ්ඨ්ූෙ (එකියනක 33 වරක් බැ ින් 
කිව ෙුතුෙ) පසුව. 

 َقِديرر  َشْيءإ  ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂ්ඨරීකලහූ ලහුල් මුල්කු 

වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි යෂ්ඨෙිඉන් කදීර්. 
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යත්රුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර යවන කිසියවක් 
යහෝ කිසිවක් යනාමැත. ඔහු එකීෙෙ අසමසමව  ඔහුටෙ 
පාලන බලතල හිමිෙ. ප රසංශා සිෙල්ල ඔහුටෙ. සෑම යදෙක් 
යකයරහිම ඔහුය ් ශක්තිෙ බලපවත්වන්යන්ෙ. 
 (මුස්ලිම්) 

 مِ يْ حِ الرَّ  نِ ِحْ الرَّ  هللاِ  مِ سْ بِ 
  .َأَحدر  ُكُفًوا َلهُ  َيُكنْ  َوملَْ  ،يُوَلدْ  َوملَْ  يَِلدْ  ملَْ  ،الصََّمدُ  اّللَُّ  ،َأَحدر  اّللَُّ  ُهوَ  ُقلْ 

70. බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. කුල්හුවල්ලාහු අහද්. 
අල්ලාහුස් සමද.් ලම්ෙලිද් වලම් ෙූලද්. වලම් ෙකුල් ලහූ 
කුෆුවන් අහද්. 

යත්රුමඃ මහා කාරුණිකව ද පරම දොබරව ද අල්ලාහ්ය ් 
නාමයෙන්. (ඕ මුහම්මද්,) පවසනු, ඔහු අල්ලාහ් එක්යකයනකි. 
කිසියදෙක් ඔහුට අවශය නැත. සිෙල්ලන්ටම ඔහුය ් 
කරුණාව අවශයෙ. ඔහුව වදනු ලැබුයේද නැත. ඔහු 
වැදුයේද නැත. ඔහුට සමාන කිසිවකුද නැත.  

 مِ يْ حِ الرَّ  نِ ِحْ الرَّ  هللاِ  مِ سْ بِ 
 الن َّفَّاَثتِ  َشر ِ  َوِمنْ  ،َقبَ وَ  ِإَذا َغاِسقإ  َشر ِ  َوِمنْ  ،َخَلقَ  َما َشر ِ  ِمنْ  ،اْلَفَلقِ  ِبَرب ِ  َأُعوذُ  ُقلْ 

.َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدإ  َشر ِ  َوِمنْ  ،اْلُعَقدِ  ِف   
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. කුල් අඌදු බිරබ්බිල් ෆලක්. 
මින් ෂ්ඨර්රි මා හලක්. වමින් ෂ්ඨර්රි  ාසිකින් ඉදා වකබ්. 
වමින්ෂ්ඨර්රි නෆ්ෆාසාති ෆිල් උකද්. වමින් ෂ්ඨර්රි හාසිදින් ඉසා 
හසද්. 

යත්රුම: අපරමිත දොන්විත අසමසම කරුණාන්විත 
අල්ලාහ්ය ් නාමයෙන්. (ඕ මුහම්මද්) පවසනු, මවන ලැබූ 
දෑහී හානියෙන්ද රාත රියේ අඳුර පැතිරී ෙන විට ඇතිවන 
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කළුවයරහි හානියෙන්ද  ැටවල මතුරා පිඹින ස්ත රීන්ය න් 
සිදුවන හානියෙන්ද ඊර්ෂ්ඨිෙයා කරන අෙ ඊර්ෂ්ඨිෙයා කරනවිට 
සිදුවන හානියෙන්ද අරුයණෝදයේ පරමාධිපතිොණන්ය ් 
ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. 

 مِ يْ حِ الرَّ  نِ ِحْ الرَّ  هللاِ  مِ سْ بِ 
 الَِّذي ،اْْلَنَّاسِ  اْلَوْسَواسِ  َشر ِ  ِمنْ  ،النَّاسِ  ِإَلهِ  ،النَّاسِ  َمِلكِ  ،النَّاسِ  ِبَرب ِ  َأُعوذُ  ُقلْ 

  .َوالنَّاسِ  اْْلِنَّةِ  ِمنَ  ،النَّاسِ  ُصُدورِ  ِف  يُ َوْسِوسُ 
බිස්මිල්ලා හිර් රහ්මානිර් රහීම්. කුල් අඌදු බිරබ්බින් නාස්. 
මලිකින්නාස්. ඉලා හින්නාස් මින්. ෂ්ඨර්රිල් වස්වාස් 
අල්හන්නාස්. අල්ලදී ෙුවස්විසු ෆී සුදූරින්නාස්. මිනල් ින්නති 
වන්නාස්. 

යත්රුම: අපරමිත දොන්විත අසමසම කරුණාන්විත 

අල්ලාහ්ය ් නාමයෙන්. (ඕ මුහම්මද්) පවසනු, පසුපසින් 
සැ වී සිට (සිත්වල) සැකෙක් ඇතිකරවන යෂ්ඨෙිතාන්ය ් 
හානියෙන්. මිනිසුන්ය ් පරමාධිපතිව ද මිනිසුන්ය ් රජුව ද 
(අල්ලාය ්) ආරක්ෂ්ඨාව අෙැද සිටිමි. ඔහු (යෂ්ඨෙිතාන්) 
මිනිසුන්ය ් සිත්තුල යබාරු සැක ඇති කරවන්යන්ෙ. 
යමවැන්නන් මිනිසුන් අතයර්ත්, ින් (වර් ො) අතයර්ත් 
සිටින්යනෝෙ. 

(යම් සූරාවන් තුනම සෑම සලාතෙක් අවසානයේ පාරාෙනෙ 
කර ත ෙුතුෙි.)  (අබූ දාව ද්, නසාඊ, තිර්මිදි)  

 ْرضِ ألَ ا ِف  َوَما السََّماَواتِ  ِف  َما َلهُ  نَ ْومر  لَ وَ  ِسَنةر  ََتُْخُذهُ  لَ  اْلَقيُّومُ  اْْلَيُّ  ُهوَ  ِإلَّ  ِإَلهَ  لَ  اّللَُّ 
 ِبَشْيءإ  ُيُِيُطونَ  َوَل  َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْيَ  َما يَ ْعَلمُ  ِبِِْذنِهِ  لَّ إِ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ 
 اْلَعِليُّ  َوُهوَ  ِحْفظُُهَما يَ ُئوُدهُ  َوَل  ْرضَ َواألَ  السََّماَواتِ  ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ  َشاءَ  ِبَا لَّ إِ  ِعْلِمهِ  ِمنْ 

 اْلَعِظيمُ 
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71. අල්ලාහු ලාඉලාහ ඉල්ලාහුවල් හෙිෙුල් කෙිෙූම් ලා 
තඋහුදුහු සිනතුන් වලා නේම්, ලහූ මා ෆිස්සමාවාති වමා 
ෆිල්-අර්ලි මන් දල්ලදී ෙෂ්ඨ්ෆඋ ඉන්දහු ඉල්ලා බි ඉද්නිහි, 
ෙඃලමු මා බෙින අෙිදීහිම් වමා කල්ෆහුම්, වලා ෙුහීතූන බි 
යෂ්ඨෙිඉන් මින් ඉල්මිහි, ඉල්ලා බිමාෂ්ඨාඅ, වසිඅ කුර්ෂ්ඨිෙිෙුහුස් 
සමාවාති වල්-අර්ළ වලා ෙඌදුහු හිෆ්ලූහුමා වහුවල් 

අලිෙිෙුල් අලීම්. 

යත්රුමඃ ජීවමාන හා අමරණීෙව  අල්ලාහ් හැර යවනත් 

යදවිෙකු නැත. නිදිබර  තිෙක් යහෝ නින්දක් යහෝ ඔහුට 
නැත. අහස්වල හා යපායළායේ ඇති සිෙල්ල ඔහු සතුෙ. 
ඔහුය ් අනුමැතිෙ යනාමැතිව කිසිවකුවත් තවයකයනකු 
යවනුයවන් ඉදිරිපත් විෙ යනාහැක. ඔවුන්ට ඉදිරිපසින්ද 
පසුපසින්ද ඇති සිෙල්ල ඔහු යහාඳින් දනී. ඔහුය ් 
කැමැත්තක් යනාමැතිව ඔහු දන්නා කිසිවක්  ැන යවන 

කිසියවකු විසින් දැන ත යනාහැක. ඔහුය ් “කුර්ෂ්ඨිෙ“ අහස ්
හා යපායළාව පුරා විශාලව පවතී. ඒ යදක පාලනෙ කිරීම 
(අහස් හා යපායළාව) ඔහුට සුළු යදෙකි. ඔහු යශරෂ්්ඨ්ූෙ. 
අභිමානවත්ෙ. (සෑම සලාතෙක් අවසානයේ යමෙ කිෙවිෙ 

ෙුතුෙි) 

සටහන: ෙයමක් යමෙ සෑම සලාතෙක් අවසානයේම 
යනාවරදවා කිෙවෙිනම් ඔහුය ් මරණෙ හැර යවන කිසිවක් 
ඔහු ස්වර් ෙට ොම වළක්වාලීමට සමත් යනාවන්යන්ෙැෙි 
නබි (සල්) තුමායණෝ ප රකාශ කළහ.  (නසාඊ) 

 َشْيءإ  ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  َوَُيِيتُ  ُُيِْيي اْْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 
 َقِديرر 

72. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂ්ඨරීකලහූ, ලහුල් මුල්කු 
වලහුල් හම්දු, ෙුහ්ෙී වෙුමීතු වහුව අලා කුල්ලි ෂ්ඨෙිඉන් කදීර්. 
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ෙනුයවන් ෆජර් හා ම ්රිබ් සලාත යදක අවසානයේ 
දසවරක් කිවෙ ෙුතුෙ. 

යත්රුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර යවන කිසියවක් 
යහෝ කිසිවක් යනාමැත. ඔහු එකීෙෙ. අසමසමව  ඔහුට පාලන 
බලතල හිමිවන්යන්ෙ. ප රසංශා සිෙල්ල ඔහුටෙ. ඔහු ජීවත් 
කරවන්යන්ෙ, තවද මරණෙට පත් කරන්යන්ෙ. සෑම යදෙක් 
යකයරහිම ඔහුය ් ශක්තිෙ බලපවත්වන්යන්ෙ.  

73. ෆජ්රු (සුබ්හ)ු සලාතෙ අවසානයේ සලාම් කීයමන් 
අනතුරුව 

 ُمتَ َقبَّلً  َعَملً وَ  طَيِ ًبا َوِرْزقًا َنِفًعا ِعْلًما َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 

73. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක ඉල්මන් නාෆිඅන් වරිස්කන් 

තෙිෙිබන් වඅමලන් මුත කබ්බලන්. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් ප රයෙෝජනවත් අධයාපනෙද පිරිසිදු 
(පාපයෙන් යතාර) ආහාරද පිළි නු ලබන ක රිොවන්ද මම 
ඔයබන් පතමි.  

 

********* 

 

26. ෙහපත් මාර් ෙක් යහෝ තීරණෙක් සඳහා මඟ යපන්වීම 
පතා ඉටුකරන ඉස්තිකාරා සලාතයේ ප රාර්යනාව 

 

74. ජාබිර් (රලි) තුමා යමයස් දන්වෙි. නබි(සල්) තුමන් 
කුර්ආනයේ පාඩමක් උ න්වන අෙුරින්ම ෙම් ෙහපත් වැඩක් 
කිරීම සඳහා ම  යපන්වීමක් ඉල්ලීම පිළිබඳව ඉ ැන්ව හ. 
ෙම් කිසි යහාඳවැඩක් පටන්  ැනීමට යපර ෙහ මඟ පතා 
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සුන්නත් (අනිවාර්ෙ යනාව ) සලාත රකඅත් යදකක් ඉටුකර 
පහත සදහන් පරිදි ප රාර්යනා කරන යමන් කිො දුන්හ. 

 َفِإنَّكَ  اْلَعِظيمِ  َفْضِلكَ  ِمنْ  َوَأْسأَُلكَ  ِبُقْدرَِتكَ  َوَأْستَ ْقِدُركَ  ِبِعْلِمكَ  َأْسَتِخريُكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 
 اأْلَْمرَ  َهَذا َأنَّ  تَ ْعَلمُ  ُكْنتَ  ِإنْ  اللَُّهمَّ  اْلغُُيوبِ  مُ َعلَّ  َوَأْنتَ  َأْعَلمُ  لَ وَ  َوتَ ْعَلمُ  َأْقِدرُ  لَ وَ  تَ ْقِدرُ 

ْرهُ  ِل  َفاْقُدْرهُ  )َوآِجِلهِ  َأْمِري َعاِجلِ  َقالَ  َأوْ ( َأْمِري َوَعاِقَبةِ  َوَمَعاِشي ِديِن  ِف  ِل  َخرْير   َوَيسِ 
 َأْمِري َوَعاِقَبةِ  َوَمَعاِشي ِديِن  ِف  ِل  َشر   اأْلَْمرَ  َهَذا َأنَّ  تَ ْعَلمُ  ُكْنتَ  َوِإنْ  ِفيهِ  ِل  َِبِركْ  ثَّ  ِل 

رْيَ  ِل  َواْقُدرْ  َعْنهُ  َواْصرِْفِن  َعنِ   َفاْصرِْفهُ  )َوآِجِلهِ  َأْمِري َعاِجلِ  ِف  َقالَ  َأوْ (  َحْيثُ  اْلَْ
 َأْرِضِن  ثَّ  َكانَ 

74. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්ත ීරුක බි ඉල්මික වස්තක්දිරුක 
බිකුද්රතික වඅස්අලූක මින් ෆළ්ලිකල් අළීම්. ෆ ඉන්නක 
තක්දිරු වලා අක්දිරු වතඃලමු වඅන්ත අල්ලාමුල්  ුෙූබ්. 
අල්ලාහුම්ම ඉන්කුන්ත තඃලමු අන්න හාදල් අම්ර, (ඊල ට 
තම අවශයතාව කිෙෙ)ි ගහරන් ලී ෆී දීනි වමආෂ්ඨී 
වආකිබති අම්රි ෆක්දුර්හු වෙස්සිර්හු ලී සුම්ම බාරික් ලී 
ෆීහි. වඉන ්කුන්ත තඃලමු අන්න හාදල් අම්ර ෂ්ඨර්රුන් ලී ෆී 
දීනී. වමආෂ්ඨී වආකිබති අම්රී ෆස්රිෆ්හු අන්නී වස්රිෆ්නී 
අන්හු වක්දුර්ලී අල් ගකර හෙිසු කාන සුම්ම අර්ලනීි. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔයබ් දැනුම තුලින් මම ෙහපත 
බලායපායරාත්තු යවමි. ඔයබ් ශක්තිෙ තුළින් මාව ශක්තිමත් 
කරනු මැන. ඔයබ් මහත්ව  යශර්ෂ්ඨ්ූත්වයෙන් ඔයබන් යමයස් 
ඉල්ලා සිටිමි. නිෙතවශයෙන්ම ඔබ සිෙලූ යද් පිළිබද ශක්තිෙ 
ඇත්යතකි. මට ශක්තිෙක් යනාමැත. ඔබ යහාඳ හා නරක 
යහාඳින් දන්යනහිෙ. එයහත් මම යනාදනිමි. සැඟවුන යද් 
 ැනද ඔබ යහාදින් දන්යනහිෙ. (ඊල ට තමා කරන්න ෙන 
කටෙුත්ත සදහන් කර) ො අල්ලාහ්, යමම කටෙුත්ත මය ් 
ආ ම, මය ් ජීවිතෙ, මය ් කටෙුතුවල අවසානයේ 
ෙහපතක් යේවි නම් (යහෝ යමම කටෙුත්යත් ප රමාදෙ යහෝ 
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ඉක්මන් භාවෙ ෙහපත ඔබ සිතන්යන් නම්) එෙ මය ් 
ඉරණයමහි ඇතුල්යකාට පහසු කර දී පසුව එහි 
අභිවෘද්ධිෙද ලබා යදනු මැන. එහි ෙහපත සලසා යදනු 
මැන. 

 එයමන්ම යමම කටෙුත්ත මය ් ආ ම, මය ් ජීවිතෙ, 
මය ් කටෙුතුවල අවසානයේ අෙහපතක් යේවි ෙැෙි ඔබ 
සිතන්යන් නම් (යහෝ යමම කටෙුත්යත් ප රමාදෙ යහෝ ඉක්මන් 
භාවයේ අෙහපත ඔබ සිතන්යන් නම් යහෝ) එෙ මය න් දුරස් 
කර මාවද එෙින් දුරස් කරනු මැනව. ෙහපතම මය ් 
ඉරණමට එක් කර එෙින් මා තෘප්තිමත් කරනු මැනව. 

කවයරකු තම කාර්ෙෙන්හි මැවුම්කරු වන අල්ලාහ්ය න් 
ෙහම  පතා, යසසු මූඃමීන්වරුන් සම  සාකච්ඡා කර තම 
තීරණයෙහි සෘජුව සිටින්යන්ද ඔහු කිසිදවසක පසුතැවිලි 
යනායවෙි. අල්ලාහ් යමයස් පවසෙි. ‘එම කරුණ  ැන ඔවුන් 
සම  සාකච්ඡා කරන්න‘ එෙ ස්යාවරව  විට අල්ලාහ් 
යකයරහි විශ්වාසෙ තබන්න.(අල්-කුර්ආන් 3 : 159) 

********** 

 

27. උයද් සවස කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 اْْلَْمُدِ هلِل َوْحَدُه، َوالصََّلُة َوالسََّلُم َعَلى َمْن َل َنِبَّ بَ ْعَدهُ 

75. අල්හම්දු ලිල්ලාහි වහ්දහූ වස්සලාතු වස්සලාමු අලා 
මන්ලා නබිෙිෙ බඃදහූ. 

යත්රුම: ප රශංසා සිෙල්ල අල්ලාහ්ටෙ. ඔහු එක්යක යනකි. 
(අල්ලාහ්ය ්) ආශිර්වාදෙ හා සමාදානෙ අවසාන (ධර්ම 
දූතොණන්ව ) නබි (සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන්ට හිමි යේවා. 

සටහන. අනස් (රලි) තුමා යමයස් දැනුම් යදෙි. ෆජ්ර් 
සලාතයේ සිට හිරු උදාවනයතක් අල්ලාහ් සිහි (භාවනා) 
කරන පිරිසක් සම  මා වාඩිවී සිටීම ඉස්මාෙිල් (අයලෙිහිස් 
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සලාම්) තුමාය ් දරුවන් සිේයදනකු නිදහස් කරනවාට වඩා 
මම ප රිෙ කරමි. තවද අසර් සලාතෙ අවසානයේ සිට හිරු 
බසින යතක් යදවිෙන් සිහිකරන (භාවනා කරන) පිරිසක් 
සම  මා වාඩිවී සිටීම එම හතර යදයනකු නිදහස් කිරීමට 
වඩා මම ප රිෙ කරමිෙි ෙනුයවන් නබි (සල්) තුමායණෝ ප රකාශ 
කළහ.  (අබූ දාව ද්) 

 َأُعْوُذ ِِبهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجْيمِ 
 ْرضِ ألَ ا ِف  َوَما السََّماَواتِ  ِف  َما َلهُ  نَ ْومر  لَ وَ  ِسَنةر  ََتُْخُذهُ  لَ  اْلَقيُّومُ  اْْلَيُّ  ُهوَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  اّللَُّ 

 ِبَشْيءإ  ُيُِيُطونَ  َوَل  َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْيَ  َما يَ ْعَلمُ  ِبِِْذنِهِ  لَّ إِ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ 
 اْلَعِليُّ  َوُهوَ  ِحْفظُُهَما يَ ُئوُدهُ  َوَل  ْرضَ َواألَ  السََّماَواتِ  ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ  َشاءَ  ِبَا لَّ إِ  ِعْلِمهِ  ِمنْ 

 اْلَعِظيمُ 
 

75. අඌදු බිල්ලාහි මිනෂ්ඨ් යෂ්ඨෙිතානිර් රජීම් අල්ලාහු 
ලාඉලාහ ඉල්ලාහුවල් හෙිෙුල් කෙිෙූම් ලා තඋහුසුුහු සිනතුන් 
වලා නේමුල් ලහූ මා ෆිස්සමාවාති වමා ෆිල්-අර්ලි මන් 
සල්ලදී ෙෂ්ඨ්ෆඋ ඉන්දහු ඉල්ලා බි ඉද්නිහි ෙඃලමු මා බෙින 
අෙිදීහිම් වමා කල්ෆහුම් වලා ෙුහීතූන බි යෂ්ඨෙිඉන් මින් 
ඉල්මිහි ඉල්ලා බිමාෂ්ඨාඅ වසිඅ කුර්ෂ්ඨිෙිෙුහුස් සමාවාති වල්-
අර්ළ වලා ෙඌදුහු හිෆ්ලූහුමා වහුවල් අලිෙිෙුල් අලීම්. 

යත්රුමඃ පලවා හරිනු ලැබූ යෂ්ඨෙිතාන්ය ් (උවදුරුවලින්) 
ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. ජීවමාන හා අමරණීෙව  අල්ලාහ් හැර 
යවනත් යදවිෙකු නැත. නිදිබර  තිෙක් යහෝ නින්දක් යහෝ 
ඔහුට නැත. අහස්වල හා යපායළායේ ඇති සිෙල්ල ඔහු 
සතුෙ. ඔහුය ් අනුමැතියෙන් යතාරව කිසිවකුටත් යහෝ තව 
යකයනක් යවනුයවන් ඉදිරිපත් විෙ නාහැක’ ඔවුන්ට 
ඉදිරිපසින්ද පසුපසින්ද ඇති සිෙල්ල ඔහු යහාඳින් දනී. 
ඔහුය ් මනාපෙක් යනාමැතිව ඔහු දන්නා කිසිවක්  ැන 
යවන කිසියවකු විසින් දැන ත යනාහැක. ඔහුය ් කුර්ෂ්ඨිෙ 
අහස් හා යපායළාව පුරා විශාලව පවතී. ඒ යදක පාලනෙ 
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කිරීම (අහස් හා යපායළාව) ඔහුට සුළු යදෙකි. ඔහු යශරෂ්්ඨ්ූෙ. 
අභිමානවත්ෙ. (සෑම සලාතෙක් අවසානයේ යමෙ කිෙවිෙ 
ෙුතුෙි) 

සටහනඃ ෙයමක් යමෙ උදෑසන කිෙවෙිනම් සවස දක්වාද 
සවස කිෙවෙි නම් පසුදා උදෑසන දක්වාද ින්වරුන්ය ් 
හානිවලින් ආරක්ෂ්ඨා වන්යන්ෙ. (හාකිම්, අල්බානි) 

 مِ يْ حِ الرَّ  نِ ِحْ الرَّ  هللاِ  مِ سْ بِ 
  .َأَحدر  ُكُفًوا َلهُ  َيُكنْ  َوملَْ  ،يُوَلدْ  َوملَْ  يَِلدْ  ملَْ  ،الصََّمدُ  اّللَُّ  ،َأَحدر  اّللَُّ  ُهوَ  ُقلْ 

 

76. බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. කුල්හුවල්ලාහු අහද් 
අල්ලාහුස් සවද් ලම්ෙලිද් වලම්ෙූලද් වලම් ෙකුන් ලහූ 

කුෆුවන් අහද්. 

යත්රුමඃ මහා කාරුණිකව ද පරම දොබරව ද අල්ලාහ්ය ් 
නාමයෙන්. ( ඕ මුහම්මද්) පවසනු, ඔහු අල්ලාහ් එක්යකයනකි. 
කිසියදෙක් ඔහුට අවශය නැත. සිෙල්ලන්ටම ඔහුය ් 
කරුණාව අවශයෙ. ඔහුව වදනු ලැබුයේද නැත. ඔහු 

වැදුයේද නැත. ඔහුට සමාන කිසිවකුද නැත. 

 مِ يْ حِ الرَّ  نِ ِحْ الرَّ  هللاِ  مِ سْ بِ 
 الن َّفَّاَثتِ  َشر ِ  َوِمنْ  ،َوَقبَ  ِإَذا َغاِسقإ  َشر ِ  َوِمنْ  ،َخَلقَ  َما َشر ِ  ِمنْ  ،اْلَفَلقِ  ِبَرب ِ  َأُعوذُ  ُقلْ 

  .َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدإ  َشر ِ  َوِمنْ  ،اْلُعَقدِ  ِف 
 

බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. කුල් අඌදු බිරබ්බිල් ෆලක්. 
මින් ෂ්ඨර්රි මා හඃඃලක්. වමින් ෂ්ඨර්රි  ාසිකින් ඉදා වකබ් 
වමින්ෂ්ඨර්රි නෆ්ෆාසාති ෆිල් උකද්. වමින් ෂ්ඨර්රි හාසිදින් ඉසා 
හසද්. 
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යත්රුමඃ අපරමිත දොන්විත අසමසම කරුණාන්විත 
අල්ලාහ්ය ් නාමයෙන්. ( ඕ මුහම්මද්) පවසනු, මවන ලැබූ 
දෑහී හානියෙන්ද රාත රියේ අඳුර පැතිරී ෙන විට ඇතිවන 
කළුවයරහි හානියෙන්ද.  ැටවල මතුරා පිඹින ස්ත රීන්ය න් 
සිදුවන හානියෙන්ද. ඊර්ෂ්ඨයො කරන අෙ ඊර්ෂ්ඨයො කරනවිට 
සිදුවන හානියෙන්ද. අරුයණෝදයේ පරමාධිපතිොණන්ය ් 
ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. 

 مِ يْ حِ الرَّ  نِ ِحْ الرَّ  هللاِ  مِ سْ بِ 
 الَِّذي ،اْْلَنَّاسِ  اْلَوْسَواسِ  َشر ِ  ِمنْ  ،النَّاسِ  ِإَلهِ  ،النَّاسِ  َمِلكِ  ،النَّاسِ  ِبَرب ِ  َأُعوذُ  ُقلْ 

   .َوالنَّاسِ  اْْلِنَّةِ  ِمنَ  ،النَّاسِ  ُصُدورِ  ِف  يُ َوْسِوسُ 
 

බිස්මිල්ලා හිර් රහ්මානිර් රහීම්. කුල් අඌදු බිරබ්බින් නාස්. 
මලිකින්නාස්. ඉලා හින්නාස්. මින් ෂ්ඨර්රිල් වස්වාස් 
අල්හන්නාස් අල්ලසී ෙුවස්විසු ෆී සුදූරින්නාස්. මිනල් ින්නති 
වන්නාස්. 

යත්රුම: අපරමිත දොන්විත අසමසම කරුණාන්විත 
අල්ලාහ්ය ් නාමයෙන්. (ඕ මුහම්මද්) පවසනු, පසුපසින් 
සැ වී සිට (සිත්වල) සැකෙක් ඇතිකරවන යෂ්ඨෙිතාන්ය ් 
හානියෙන්. මිනිසුන්ය ් පරමාධිපතිව ද මිනිසුන්ය ් රජුව ද 
(අල්ලාය ්) ආරක්ෂ්ඨාව අෙැද සිටිමි ඔහු (යෂ්ඨෙිතාන්) 
මිනිසුන්ය ් සිත්තුල යබාරු සැක ඇති කරවන්යන්ෙ. 
යමවැන්නන් මිනිසුන් අතයර්ත්. ින් (වර් ො) අතයර්ත් 

සිටින්යනෝෙ. 
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කවයරකු යමෙ තුන්වරක් උයද් හා හවස පවසන්යන්ද 
(ඔහුය ්) සිෙලූ දෑට එෙ ඔහුට ප රමාණවත් වන්යන්ෙ.   (අබූ 
දාව ද්, නසාඊ, තිර්මිදි) 

 اْلُمْلكُ  َلهُ  ،َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  ّلِلَِّ  َواْْلَْمدُ َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُكِ هلِل، 
 بَ ْعَدَها َما َوَخرْيَ  َخرْيَ َما ِفْ َهَذا اْليَ ْومِ  َأْسأَُلكَ  َرب ِ  َقِديرر  َشْيءإ  ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ 

 َوُسوءِ  اْلَكَسلِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  َرب ِ  بَ ْعَدَها َما َوَشر ِ  َما ِفْ َهَذا اْليَ ْومِ  َشر ِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ 
 اْلَقْبِ  ِف  َوَعَذابإ  النَّارِ  ِف  َعَذابإ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  َرب ِ  اْلِكَبِ 

77. අස්බහ්නා වඅස්බහල් මුල්කු ලිල්ලාහ් වල්හම්දු ලිල්ලාහ් 
ලා ඉලාහ ඉල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂ්ඨරීකලහූ ලහුල් මුල්කු 
වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි යෂ්ඨෙිඉන් කදීර් රබ්බි අස් 
අලූක ගකර මඃෆිහාඃතල් ෙේබි ව ෂ්ඨර්රි මා බඃදහු රබ්බි 
අඌදුබික මිනල් කසලි වසූඉල් කිබරි රබ්බි අඌදු බික මින් 

අතාබින් ෆින් නහාරි වඅදාබින් ෆිල් කබ්රි. 

යත්රුම: අපි උයද් කාලෙට උදාවුයනමු. පාලනෙ කිරීයම් 
ශක්තිෙ අල්ලාහ්ටම හිමි විෙ. සිෙලූ ප රශංසා අල්ලාහ් සතුෙ. 
නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර අනි කිසියවක් නැත. ඔහු 
එක් අෙකි. ඔහු අසමසමෙ. පාලනෙ ඔහු සතුෙ. සිෙලූ 
ප රශංසා ඔහුටෙ. ඔහු සිෙලූ යද් යකයරහි තම බලෙ 
පවත්වෙි. මය ් පරමාධිපතිොණනි. අද දවයස්ද අදින් පසු 
සිදුවිෙ හැකි ෙහපත මට ලබා යදනු මැනවි. තවද අද 
දවයස් හා අදින් පසුවද සිදුවිෙ හැකි හානියෙන් මාව 
ආරක්ෂ්ඨා කරනු මැන. මය ් ආරක්ෂ්ඨිතොයණනි, උදාසීනත්වෙ 
හා මහළු වයෙෝවෘද්ධ භාවයෙන් (විෙහැකි හානිවලින්) 
ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. මය ් පරමාධිපතිොණනි, මිනිවයල් 
(කබ්රයේ) හා අපායේ සිදුවිෙ හැකි යේදනාවන්ය න්ද 
ආරක්ෂ්ඨාව පතමි.  (මුස්ලිම්) 
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සටහන : සැන්දෑ කාලයේදී 

 َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُكِ هللِ 

යවනුවට 

َنا  ّلِلَِّ  اْلُمْلكُ  َوَأْمَسى َأْمَسي ْ

යත්රුම:  අපි සැන්දෑ කාලෙට පැමිණියෙමු. පාලන 

බලතල අල්ලාහ්ටම හිමි විෙ. 

තවද  

َلةِ  َهِذهِ  ِف  َما َخرْيَ  َأْسأَُلكَ  َرب ِ  َلةِ  َهِذهِ  ِف  َماِمْن َشرِ   ِبكَ  َوَأُعوذُ  بَ ْعَدَها َما َوَخرْيَ  اللَّي ْ  اللَّي ْ
 بَ ْعَدَها َما َوَشر ِ 

ෙනුයවන්ද කිවෙ ෙුතුෙි. 

 

යත්රුම: මය ් පරමාධිපතිොණනි, යමම රාත රයේද ඉන් 
පසුවද සිදුවිෙ හැකි ෙහපත මට ලබා යදනු මැනවි. තවද 
යමම රාත රියේ හා ඉන්පසු සිදුවිෙ හැකි හානියෙන් මාව 
ආරක්ෂ්ඨා කරනු මැන.    

َنا َوِبكَ  َأْصَبْحَنا ِبكَ  اللَُّهمَّ   اْلَمِصريُ  َوِإَلْيكَ  ََنُوتُ  َوِبكَ  ََنَْيا َوِبكَ  َأْمَسي ْ

78. අල්ලාහුම්ම බික අස්බහ්නා වබික අම්සෙිනා වබික 
නහ්ො වබික නමූතු වඉයලෙිකල් මසීර්.  
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යත්රුම - ො අල්ලාහ් ඔයබ් උපකාරයෙන් අපි උදෑසනට 
පිවිසියෙමු. එයලසම සවස් කාලෙටද පිවියසන්යනමු. ඔබ 

නිසාම ජීවත්ව සිටින්යනමු. ඔබ නිසාම මරණෙට 
පත්වන්යනමු. (මරණයෙන් පසු) නැවත පැමියණන්යන්ත් ඔබ 

යවතටමෙ. 

සටහනඃ ඉහත සඳහන් ප රාර්යනාව උයද් කාලයේ කිව ෙුතු 
අතර සන්ධයා කාලයේ  පහත සඳහන් අෙුරින් කිව ෙුතුෙ.   

َنا ِبكَ  اللَُّهمَّ   النُُّشورُ  َوِإَلْيكَ  ََنُوتُ  َوِبكَ  ََنَْيا َوِبكَ  َأْصَبْحَنا َوِبكَ  َأْمَسي ْ

අල්ලාහුම්ම බික අම්සෙිනා වබික අස්බහ්නා වබික නහ්ො 
වබික නමූතු වඉයලෙිකන් නුෂ්ඨ ර්.  

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔයබ් උපකාරයෙන් අපි සන්ධයා 
කාලෙට පිවිසියෙමු. ඔබ නිසාම උදෑසනට පිවිසියෙමු. ඔබ 
නිසාම ජීවත්ව සිටින්යනමු. ඔබ නිසාම මරණෙට 
පත්වන්යනමු. (මරණයෙන් පසු) නැවත පැමියණන්යන්ත් ඔබ 
යවතටමෙ. (තිර්මිදි) 

 اْسَتَطْعتُ  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَلى َوَأنَ  َعْبُدكَ  َوَأنَ  َخَلْقَتِن  َأْنتَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  َربِ   َأْنتَ  اللَُّهمَّ 
 لَ  َفِإنَّهُ  ِل  َفاْغِفرْ  ِبَذْنِب  َلكَ  َوَأبُوءُ  َعَليَّ  بِِنْعَمِتكَ  َلكَ  َأبُوءُ  َصنَ ْعتُ  َما َشر ِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ 
 َأْنتَ  لَّ إِ  الذُّنُوبَ  يَ ْغِفرُ 

77.  අල්ලාහුම්ම අන්ත රබ්බී ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත 
කලක්තනී වඅන අබ්දුක වඅන අලා අහ්දික වවඃදික 
මස්තතඃතු අඌදු බික මින් ෂ්ඨර්රිමා සනඃතු අබූඋ ලක 
බිනිඃමතික අයලෙිෙ වඅබූඋ බිදන්බී ෆඃෆිර්ලි ෆඉන්නහූ ලා 
ෙඃෆිරුද් දුනූබ ඉල්ලා අන්ත. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් මය ් පරමාධිපති ඔබෙ. නමැදුමට 
සුදුස්සා ඔබ හැර අන් කිසියවකු නැත. ඔබ මාව මැේයේෙ. 
මා ඔබය ් වහලාෙ. මට හැකි පමණින් ඔබ හා වුණු  ිවිසුම 
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හා යපායරාන්දුව ඉටු කරමි. මම කළ දෑහි හානියෙන් 
ආරක්ෂ්ඨාව ඔයබන් පතමි’ ඔබ මට ලබාදුන් දාොදෙන් ම ින් 
ඔබ යවතට මා නැඹුරු වන්යනමි. තවද මා කළ පාපෙන් මම 
පිළි නිමි. එනිසා මට සමාව යදනු මැන. නිෙතවශයෙන්ම 
ඔබ හැර පාපෙන්ට සමාව ලබා දීමට කිසියවකු නැත. 

සටහන: ඉරබසින අවස්යාවක දැඩි විශ්වාසයෙන් ඉහත 
සදහන් පරිදි ෙයමක් ප රකාශ කර රාත රියේ මිෙ  ිෙයහාත් 
ඔහුට ස්වර් ෙ හිමිවන්යන්ෙ. උදෑසන ප රකාශ කර දවල් 
කාලයේ මිෙ  ිෙත් ප රතිලල එයස්ෙ.  (බුහාරි) 

يعَ  ِئَكَتكَ َملَ وَ  َعْرِشكَ  َِحََلةَ  َوُأْشِهدُ  ُأْشِهُدكَ  َأْصَبْحتُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ   َأْنتَ  أَنَّكَ  َخْلِقكَ  َوَجَِ
 َوَرُسوُلكَ  َعْبُدكَ  ُمَمًَّدا َوَأنَّ  َأْنتَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  اّللَُّ 

80. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්බහ්තු උෂ්ඨ්හිදුක වඋෂ්ඨ්හිදු හම්ලත 
අර්ෂ්ඨික වමලාෙිකතික වජමීඅ කල්කික අන්නක අන්තල්ලාහු 
ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්න මුහම්මදන් අබ්දුක වරසූලූක. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ්, ඔබ, ඔයබ් අර්ෂ්ඨෙ දරා සිටින 
මලක්වරු හා සිෙලූම මැවීම් මත සාක්ෂ්ඨි දරමින් මම 
උදෑසනට පිවිසුයනමි. ඔබ හැර යවනත් යදවිෙකු යනාමැත. 
මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි වසල්ලම්) තුමා ඔයබ් දාසො 
හා දූතොෙ. 

සටහනඃ උදෑසන යහෝ සන්ධයාකාලයේ යමෙ හතරවරක් 
කිෙෙි නම්, අල්ලාහ් විසින් ඔහු අපායෙන් මුදවා  න්යන්ෙ.
 (අබූ දාව ද්, බුහාරි, නසාඉ) 

 الشُّْكرُ  َوَلكَ  اْْلَْمدُ  فَ َلكَ  َلكَ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدكَ  َفِمْنكَ  نِْعَمةإ  ِمنْ  ِب  َأْصَبحَ  َما اللَُّهمَّ 

81. අල්ලාහුම්ම මා අස්බහ බී මින් නිඃමතින් ෆමින්ක වහ්දක 
ලා ෂ්ඨරීකලක ෆලකල් හම්දු වලකෂ්ඨ් ෂ්ඨුක්රු 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් මට (යහෝ ඔබ මැව   ඕනෑම සත්වෙකුට) 
හිමිදිරි උදෙක පහළ වන කරුණාවක් ඇත්නම් ඒ ඔබ 
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යවතින්ෙ. ඔබ ඒකීෙ. තවද අසම සමෙ. ප රශංසා සිෙල්ල ඔබ 
සතුෙ. කෘතඥතාවෙද ඔබටමෙ. 

සටහන: සන්ධයාවක නම් අල්ලාහුම්ම මා අම්සා බී මින් 
නිඃමතින් ෙනුයවන් පටන් ය න අවසන් කළ ෙුතුෙ.  (අබූ 
දාව ද්, නාසඉ) 

، َأْنتَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  َبَصِري ِف  َعاِفِن  اللَُّهمَّ  ََسِْعي ِف  َعاِفِن  اللَُّهمَّ  َبَدِن  ِف  َعاِفِن  اللَُّهمَّ 
 لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  اْلَقْبِ  َعَذابِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ  َواْلَفْقرِ  اْلُكْفرِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 

 َأْنتَ 
 

82. අල්ලාහුම්ම ආෆිනී බදනී අල්ලාහුම්ම ආෆිනී ෆී සම්ඉ 
අල්ලාහුම්ම ආෆිනි ෆී බසරි ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත 
අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මිනල් කුෆ්රි වල් ෆක්රි 
වඅඌදුබික මින් අදාබිල් කබ්රි ලා ඉලාහ ඉල්ලාහ් අන්ත. 
(තුන්වරක් පවසන්න) 

යත්රුම: ො අල්ලාහ්, මය ් ශරීරෙට නියරෝ ිභාවෙ ලබා 
යදත්වා. ො අල්ලාහ් මය ් කන්වලට නියරෝ ිභාවෙ ලබා 
යදත්වා. ො අල්ලාහ් මය ් ඇස්වලට නියරෝ ිභාවෙ ලබා 
යදත්වා. නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර අන් කිසියවක් නැත. ො 
අල්ලාහ් (ඔබව) ප රතික්යෂ්ඨ්ප කිරීයමන්ද, දුප්පත් කමින්ද, 
ආරක්ෂ්ඨාව ඔයබන් පතමි. කබ්රයේ (මිනීවයල්) 
යේදනාවන්ය න්ද මා ආරක්ෂ්ඨා ඔයබන් පතමි. නැමදුමට 
සුදුස්සා ඔබ හැර අන් කිසියවක් නැත.  (අබූ දාව ද්, අහ්මද්, 
නසාඉ, බුහාරි) 

 اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  َوُهوَ  تَ وَكَّْلتُ  َعَلْيهِ  ُهوَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  اّللَُّ  َحْسِبَ 

83. හස්බිෙල්ලාහු ලා ඉලාහ ඉල්ලාහුව අයලෙිහි තවක්කල්තු 

වහුව රබ්බුල් අර්ෂ්ඨිල් අළීම්. 

යත්රුම: අල්ලාහ්ම මට ප රමාණවත්ෙ. නමැදුමට සුදුස්සා ඔහ ු
හැර යවන කිසියවක් නැත. (මය ් සිෙලූම කාර්ෙෙන්) මම 
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ඔහුටම භාර කරමින් විශ්වාසෙ තබමි. ඔහු උත්තරීතර 
අර්ෂ්ඨයෙහි පරමාධිපතිෙ. 

සටහනඃ උයද් සවස යමෙ හත්වරක් ප රකාශ කරන්යන් නම් 
ඔහුය ් (එයලාව හා යමයලාව ජීවිතයේ) වැද ත් දෑ සදහා 

ප රමාණවත් වන්යන්ෙ.  (ඉබ්නු සුන්නි, අබූ දාව ද්) 

نْ َيا ِف  اْلَعاِفَيةَ  َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ   ِديِن  ِف  َواْلَعاِفَيةَ  اْلَعْفوَ  َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ  َواْْلِخَرةِ  الدُّ
 ِمنْ  اْحَفْظِن  اللَُّهمَّ  َرْوَعاِت  َوآِمنْ  -َعْورَاِت  – َعْوَرِت  اْسرُتْ  اللَُّهمَّ  َوَماِل  َوَأْهِلي َوُدنْ َيايَ 

 ِمنْ  ُأْغَتالَ  َأنْ  ِبَعَظَمِتكَ  َوَأُعوذُ  فَ ْوِقي َوِمنْ  ِِشَاِل  َوَعنْ  ََيِيِن  َوَعنْ  َخْلِفي َوِمنْ  َيَديَّ  َبْيِ 
 ََتِْت 

 

84. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූකල් ආෆිෙත ෆිද් දුන්ො වල්-
ආහිරා අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූකල් අෆ්ව වල් ආෆිෙත ෆී 
දීනී වදුන්ොෙ වඅහ්ලී වමාලී අල්ලාහුම්මස්තුර් අේරාති 

වආමින් අේආතී අල්ලාහුම්මහ් ෆල්නී මින් බෙිනි ෙදෙිෙ’ 
වමින් කල්ෆි වඅන් ෙමීනී. වඅන් ෂ්ඨිමාලී වමින් ෆවිකී ව අඌදු 

බි අළමතික අන් උඃතාල මින් තහ්තී. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් යමායලාව හා පරයලාව සමාව හා 
නියරෝ ීභාවෙ ඔයබන් පතමි. ො අල්ලාහ් මය ් ආ ම, 
යමයලාව ජීවිතෙ, මය ් පවුල හා මය ් සැප සම්පත්වලට 
ඔයබ් සමාව හා ෙහපත අෙැද සිටිමි. ො අල්ලාහ් මය ් 
අඩුපාඩු වසංකරනු මැන. මය ් බිෙ තුරන් කරනු මැන. මය ් 
ඉදිරිපස, පසුපස, දකුණු පස, වම්පස, ඉහළ හා පහල 
දිශාවන් තුලින් ආරක්ෂ්ඨාව සලසනු මැන. මට පහලින් විෙ 
හැකි අනතුරු ඔයබ් යශර්ෂ්ඨ්ූත්වයෙන් මඟහරවනු මැන. (අබූ 
දාව ද්, ඉබ්නු මාජාහ්) 
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 َواْلَمَلِئَكةُ  َشْيءإ  ُكل ِ  َربُّ  أَْنتَ  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاملَِ  َواأْلَْرضِ  السََّمَواتِ  َفاِطرَ  اللَُّهمَّ 
 الرَِّجيمِ  الشَّْيطَانِ  َشر ِ  َوِمنْ  َأنْ ُفِسَنا َشر ِ  ِمنْ  ِبكَ  نَ ُعوذُ  فَِإنَّ  َأْنتَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  َأنَّكَ  َيْشَهُدونَ 

 ُمْسِلمإ  ِإىَل  ََنُرَّهُ  َأوْ  َأنْ ُفِسَنا َعَلى ُسوًءا نَ ْقرَتِفَ  َوَأنْ  َوِشرِْكهِ 

85. අල්ලාහුම්ම ෆාතිරස් සමාවාති වල් අර්ලි ආලිමිල්  ෙිබි 
වස්සහදති අන්ත රබ්බ කුල්ලි යෂ්ඨෙිඉන් වමලාඉකතු 
ෙෂ්ඨ්හදූන අන්නක ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත නඌදු බික 
මින්ෂ්ඨර්රි අන්ෆසුිනා වමින් ෂ්ඨර්රි යෂ්ඨෙිතානිර් රජීම්. වෂ්ඨිර්කිහි 
වඅන් නක්තරිෆ සූඅන් අලා අන්ෆසුිනා අේ අේ නජුර්රහූ 
ඉලා මුස්ලිමීන්. 

යත්රුම: සැඟවුන හා යනාසැඟවු සිෙල්ල දන්නාව ද අහස් 
හා යපායළාව මැව වාව ද ො අල්ලාහ් ඔබ සිෙලූ දෑහි 
පරමාධිපතිෙ. නිෙත වශයෙන්ම නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර 
අන් කිසියවක් යනාමැති බවට මලක්වරු සාක්ෂ්ඨි දරති. අයප් 
හදවයත් ඇති පාප සිතුවිලි හා යෂ්ඨෙිතාන්ය න් ඇතිවිෙ 
හැකි හානියෙන්ද, (ඔබට) ෙමක් සම කිරීයමන්ද ආරක්ෂ්ඨාව 
ඔයබන් පතන්යනමු. අපි අපටම හානිකර ැනීයමන්ද යවනත් 
මුස්ලිම් වරයෙකුට අයපන් සිදුවිෙ හැකි අෙහපත් 
ක රිොවන්ය න්ද අපි ආරක්ෂ්ඨාව පතමු.   (තිර්මිදි, 
අබූදාව ද්) 

هِ  َمعَ  َيُضرُّ  لَ  الَِّذي اّللَِّ  ِبْسمِ   اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  َوُهوَ  السََّماءِ  ِف  لَ وَ  ْرضِ ألَ ا ِف  َشْيءر  اَسِْ

86. බිස්මිල්ලාහිල්ලදී ලා ෙළුර්රු මඅස්මිහි යෂ්ඨෙිඋන් ෆිල් 
අර්ලි වලා ෆිස්සමාඉ වහුවස් සමීඋල් අලීම්’ (තුන්වරක් 
පවසන්න’* 

යත්රුමඃ අහස් හා යපායළාව තුළ ඔහුය ් නාමෙ සම  
කිසිම වස්තුවකට  ැටිෙ යනාහැකි (අනතුරක් කළ යනාහැකි) 
ව  අල්ලාහ්ය ් නාමයෙන් ආරක්ෂ්ඨාව පතමි’ ඔහු සිෙල්ල අසා 
සිටින්නාෙ. සර්වඥෙ. 
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සටහනඃ කවරකු යහෝ උයද් සවස යමෙ තුන්වරක් ප රකාශ 
කරෙි නම් ඔහුට කිසිවකින් අනතුරක් සිදු යනාවන්යන්ෙ.
 (අබූදාව ද්, තිරිමිදි, ඉබ්නු මාජාහ්, අහ්මද්) 

 نَِبًيا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى َوِبَُحمَّدإ  ِديًنا ِِبِْلْسَلمِ وَ  َرِبً  ِِبّللَِّ  َرِضيتُ 

87. රළීතු බිල්ලාහ,ි රබ්බන් වබිල් ඉස්ලාමි දීනන් වබි 
මුහම්මදින් නබිේෙන්. (තුන් වරක් පවසන්න) 

යත්රුම: අල්ලාහ්ව පරමාධිපති යලසද ඉස්ලාමෙ ආ ම 
යලසද මුහම්මද් තුමා වක්තෘවරොණන් යලසද මම 
පිළි නිමි. 

සටහන: උයද් සවස තුන්වරක් කවුරු යහෝ යමෙ ප රකාශ 
කරෙි නම්, ඔහුව පරයලාවදී තෘප්තිෙට පත් කිරීම 
අල්ලාහ්ය ් ව කීම බවට පත්වන්යන්ෙ.   (අහ්මද්, 
නසාඉ, ඉබ්නු සුන්නි) 

 ْيإ عَ  ةَ فَ رْ طَ  يْ سِ فْ ن َ  ىَل إِ  ِنْ لْ كِ تَ  لَ وَ  ،هُ لَّ كُ  ِن أْ شَ  ِلْ  حْ لِ صْ أَ  ،ثُ يْ غِ تَ سْ أَ  كَ تِ ِحَْ رَ بِ  مُ وْ ي ُّ ق َ  َيَ  يُّ حَ  َيَ 

88. ො හේෙු ො කෙිෙූම්, බිරහ්මතික අස්ත ීසු අස්ලිහ් ලී 
ෂ්ඨඃනී කුල්ලහූ වලාතකිල්නී ඉලා නෆ්සී තරෆත අෙිනින්. 

යත්රුම: සදාකාලික ජීවමානොණනි, ඔයබ් කරුණායවන් මා 
ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. මය ් කටෙුතු සිෙල්ල මනාව කිරීමට 
පහසු කරනු මැන. (එයහත්) මය ් ඇසි පිෙ යහලන තරම් 

කාලෙක් යහෝ ඔයබන් ඈත්වීමට ඉඩ යනායදනු මැන.  

 (හාකිම්) 

 َوَنْصَرهُ  فَ ْتَحهُ  اْليَ ْومِ  َهَذا َخرْيَ  َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ  اْلَعاَلِميَ  َرب ِ  ّلِلَِّ  اْلُمْلكُ  َوَأْصَبحَ  َأْصَبْحَنا
 بَ ْعَدهُ  َما َوَشر ِ  ِفيهِ  َما َشر ِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َوُهَداهُ  َوبَ رََكَتهُ  َونُورَهُ 



 

63 

80. අස්බහ්නා වඅස්බහල් මුල්කු ලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් 
අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක කෙිර හාදල් ෙේමි ෆත්හහූ 
වනස්රහූ වනූරහු වබරකාතහූ වහුදාහු වඅඌදුබික මින් 
ෂ්ඨර්රි මා ෆීහි වෂ්ඨර්රි මා බඃදහූ. 

යත්රුම: අපි උදෑසනට පිවිසියෙමු විශ්වයේ 
පරමාධිපතිොණන් වන අල්ලාහ් සතු පාලනෙද උදෑසනට 
පිවිසියේෙ. ො අල්ලාහ්, යම් දවයස් ෙහපත ජෙ  රහණෙ, 
ආයලෝකෙ, උපකාරෙ, සෘජු මාර් ෙ, අභිවෘද්ධිෙ, ෙනාද ි
සිෙල්ලක්ම ඔයබන් ඉල්ලා සිටිමු. තවද යමම දවයස් දීද 
ඉන්පසුවද සිදුවිෙ හැකි හානිවලින් මම ඔයබන් ආරක්ෂ්ඨාව 

පතමි.  (අබූ දාව ද) 

සටහන: සන්ධයා කාලයේ අස්බහ්නා වඅස්බහල් මුල්කු ෙන 
ස්යානයේ අම්සෙිනා වඅම්සල් මුල්කු ෙනුයවන්ද හාදල් ෙේමි 

ෙන ස්යානයේ හාදල් ලෙිලති ෙනුයවන් පවසන්න. 

ْسَلمِ  ِفْطَرةِ  َعَلى َأْصَبْحَنا ْخَلصِ  َكِلَمةِ  َوَعَلى اْْلِ  اّللَُّ  َصلَّى ُمَمَّدإ  نَِبيِ َنا ِدينِ  َوَعَلى اْْلِ
 اْلُمْشرِِكيَ  ِمنْ  َكانَ  َوَما ُمْسِلًما َحِنيًفا ِإبْ َراِهيمَ  َأبِيَنا ِملَّةِ  َوَعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

00. අස්බහ්නා අලා ෆිත්රතිල් ඉස්ලාමි වඅලා කලිමතිල් 
ඉක්ලාසි වඅලා දීනි නබිෙිෙිනා මුහම්මදින් සල්ලල්ලාහු 
අයලෙිහි වසල්ලම. වඅලා මිල්ලති අබීනා ඉබ්රාහීම් 
අයලෙිහිස් සලාම් හනීෆන් මුස්ලිමන් වමා කාන මිනල් 

මුෂ්ඨ්රිකීන්. 

යත්රුමඃ ඉස්ලාම් ආ ම, ශුද්ධව  කලිමාව, අපය ් නබි 
මුහම්මද්ය ් ආ ම හා අප පිො ව  නබි ඉබ්රාහිම් තුමාය ් 
ආ මද සතුව අප උදෑසනට පිවිසියෙමු. එතුමා (ඉබ්රාහිම් 
අසතය ආ ම්වලින් ඈත්වී) සතයකරා යොමුව , මුස්ලිම් 
වරෙකු විෙ. තවද අල්ලාහ්ට ෙමක් සමකළ අෙකු යනාවීෙ.
  (අහ්මද්) 
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සටහනඃ සනධයා කාලයේ අම්යසෙිනා අලා ෆිත්රතිල් 
ඉස්ලාමි ෙනුයවන් පවසන්න.   (අහ්මද් අල්-ජාමිඋ) 

 ُسْبَحاَن هللِا َوِبَْمِدهِ 

01. සුබ්හානල්ලාහි වබිහම්දිහි. 

යත්රුමඃ අල්ලාහ් සුවිශුද්ධෙ. ඔහුය ් යශර්ෂ්ඨ්ූත්වෙ තුළින් 
ඔහුව ප රශංසා කරමි.      
    

සටහනඃ උයද් සවස යමෙ සිෙවතාවක් ෙයමක් කිෙෙි නම්, 
ඔහුට වඩා වටිනාකමක් කිසියවකු පරයලාවට 
යනාය යනන්යන්ෙ. එයලසම කී තැනැත්තකු යහෝ ඊට වඩා 
වැඩියෙන් කී අෙකු හැර. (මුස්ලිම්) 

 َقِديرر  َشْيءإ  ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  كُ اْلُملْ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 

02. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂ්ඨරීකලහූ ලහුල් මුල්කු 
වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂ්ඨෙිඉන් කදීර්.  

යත්රුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර යවන කිසියවක් 
යහෝ කිසිවක් යනාමැත. ඔහු එකීෙෙ. අසමසමව  ඔහුට පාලන 
බලතල හිමිවන්යන්ෙ. ප රසංශා සිෙල්ල ඔහුටෙ. සෑම යදෙක් 
යකයරහිම ඔහුය ් ශක්තිෙ බලපවත්වන්යන්ෙ.  

සටහනඃ  1.   10 (දස) වරක් පවසන්න) (නසාඉ) 

 2. උදාසීන අවස්යාවල එක් වරක් පවසන්න. 
(අබූ දාව ද්, ඉබ්නු මාජාහ්, අබූ දාව ද්) 

 

03. තවද යමෙ (ඉහත සදහන් ප රාර්යනෙ) උදෑසන සිෙවරක් 
කිෙෙි නම්, වහලූන් දසයදයනකු නිදහස් කළ පිනක් හා 
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තවත් පින් සිෙෙක් සටහන් වන්යන්ෙ. පේ සිෙෙක් 
ඉවත්යවන්යන්ෙ. තවද එම ින් යෂ්ඨෙිතාන්ය න් රැකවරණෙ 
සන්ධයාවනතුරු හිමිවනු ඇත. ඔහුට වඩා වටිනාකමක් 
කිසියවකු පරයලාවට යනාය යනන්යන්ෙ. එයලසම කී 

තැනැත්තකු යහෝ ඊට වඩා වැඩියෙන් කී අෙකු හැර.) 
 (බුහාරි මුස්ලිම්) 

 َكِلَماتِهِ  َوِمَدادَ  َعْرِشهِ  َوزِنَةَ  نَ ْفِسهِ  َوِرَضا َخْلِقهِ  َعَددَ  َوِبَْمِدهِ  اّللَِّ  ُسْبَحانَ 

04. සුබ්හානල්ලාහි වබිහම්දිහි අදද හඃඃල්කිහි. වරිළා 
නෆ්සිහි වසීනත අර්ෂ්ඨිහි වමිදාද කලිමාතිහි. - උදෑසන 
තුන්වරක්. 

යත්රුමඃ අල්ලාහ් සුවිශුද්ධෙ. ඔහුය ් ප රශංසායේ තරමට 
ඔහුය ් මැවීම්වල ප රමාණෙට ඔහුය ් පිළි ැනීයම් ප රමාණෙට 
ඔහුය ් අර්ෂ්ඨ් (සිංහාසනයේ) බර ප රමාණෙට ඔහුය ් වචන 
ලිෙවුන (තීන්තවල) ප රමාණෙට ඔහු සුවිශුද්ධෙ. ඔහුව මම 
සුවිශුද්ධ කරමි.) 

 ُمتَ َقبَّلً  َعَملً وَ  طَيِ ًبا َوِرْزقًا َنِفًعا ِعْلًما َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 

අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක ඉල්මන් නාෆිඅන් වරිස්කන් 
තෙිෙිබන් වඅමලන් මුත කබ්බලන් උදෑසන ප රකාශ කරන්න. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් ප රයෙෝජනවත් අධයාපනෙද පිරිසිදු 
(පාපයෙන් යතාර) ආහාරද පිළි නු ලබන ක රිොවන්ද මම 
ඔයබන් පතමි. (ඉබ්නු සුන්නී,  ඉබ්නු මාජාහ්, සාදුල් මආද්) 

 َأْستَ ْغِفُر هللَا َوَأتُ ْوُب ِإَلْيِه 

 

06. අස්තඃෆිරුල්ලාහ වඅතූබු ඉයලෙිහි.  දිනකට සිෙවරක් 
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යත්රුමඃ අල්ලාහ්ය න් පාප ක්ෂ්ඨාම අෙැදිමි. ඔහු යවතට 
යොමු යවමි. (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 ِمْن ش رِ  َما َخَلقَ َاُعْوُذ بَكِلمَاِت هللِا التَّامَّاِت 

07. අඌදු බි කලිමාතිල්ලාහිත් තාම්මාති මින් ෂ්ඨර්රි මා 
කලක්. 

යත්රුමඃ අල්ලාහ්ය ් සම්ප ර්ණව  වදන් තුලින් ඔහුය ් 
මැවීම්වලින් සිදුවිෙ හැකි හානිවලින් ආරක්ෂ්ඨාව පතමි.  

සටහනඃ සවස් කාලයේ යමෙ ෙයමක් තුන්වරක් ප රකාශ කරෙි 
නම් ඔහුට රාත රියේ විසකුරු සතුන්ය න් අනතුරු 
යනාවන්යන්ෙ. (අහ්මද්, නසාඉ, ඉබ්නු සුන්නී, තිර්මිදි, ඉබ්නු 
මාජාහ්) 

 اللَُّهمَّ َصلِ  َوَسلِ ْم َعَلى نَِبيِ َنا ُمَمَّدإ 

08. අල්ලාහුම්ම සල්ලි වසල්ලිම් අලා නබිෙිෙිනා මුහම්මදින්.  

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් අපය ් නබි මුහම්මද්(සල්) තුමා යවත 
ඔයබ් කරුණාව හා ශාන්තිෙ පහළ කරත්වා. 

සටහනඃ උයද් සවස දසවරක් බැ ින් ෙයමක් මට ආශිර්වාද 
කරෙි නම්, මළවුන් යකයරන් නැ ිටුවනු ලබන දිනදී මම ඔහු 
යවනුයවන් යපනී සිටින්යනමි. (තබරාන)ි 

********* 

 

28. නිදා ැනීමට යපර කිව ෙුතු ප රාර්යනා 
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00. (අල්ලාහ්ය ් දූතොයණෝ නිදි ෙහනට  ිෙ විට) තම 
අත්යදක එකට තබා (අල්ලට) පිඹ පසුව බිස්මිල්ලා හිර් 
රහ්මානිර් රහීම් (අල්ලාහ්ය ් නාමෙ ආමන්ත රනෙ කරමින්) 
පවසා ඒ මත  1. කුල් හුවල්ලාහු අහද් 2. කුල් අඌදු 
බිරබ්බිල් ෆලක් 3. කුල් අඌදු බිරබ්බින් නාස් ෙන සූරා තුන 
පාරාෙනෙ කර හිස, මුහුණ තමන්ට හැකි තරමින් ශරීරයේ 
අයනකුත් ස්යාන තම යදඅතින් පිරිමදි (යමයස් තුන්වරක් 
එතුමායණෝ කළහ)  (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 

100. පසුව අල්-කුර්ආන් 2:255 එනම් ආෙතුල් කුර්සිෙිෙු නමින් 
හඳුන්වන පරිච්යේදෙ පාරාෙනා කරන්න.  

 ْرضِ ألَ ا ِف  َوَما السََّماَواتِ  ِف  َما َلهُ  نَ ْومر  لَ وَ  ِسَنةر  ََتُْخُذهُ  لَ  اْلَقيُّومُ  اْْلَيُّ  ُهوَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  اّللَُّ 
 ِبَشْيءإ  ُيُِيطُونَ  َوَل  َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْيَ  َما يَ ْعَلمُ  ِبِِْذنِهِ  لَّ إِ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ 
 اْلَعِليُّ  َوُهوَ  ِحْفظُُهَما يَ ُئوُدهُ  َوَل  ْرضَ َواألَ  السََّماَواتِ  ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ  َشاءَ  ِبَا لَّ إِ  ِعْلِمهِ  ِمنْ 

 اْلَعِظيمُ 

 لَ  َوُرُسِلهِ  وَُكُتِبهِ  َوَمَلِئَكِتهِ  ِِبّللَِّ  َمنَ آ ُكل   َواْلُمْؤِمُنونَ  رَبِ هِ  ِمنْ  ِإَلْيهِ  أُْنِزلَ  ِبَا الرَُّسولُ  َمنَ آ
ْعَنا َوَقاُلوا ُرُسِلهِ  ِمنْ  َأَحدإ  َبْيَ  نُ َفرِ قُ   ُيَكلِ فُ  ، لَ اْلَمِصريُ  َوِإلَْيكَ  رَب ََّنا ُغْفَراَنكَ  َوَأَطْعَنا َسَِ

َها َكَسَبتْ  َما ََلَا ُوْسَعَها لَّ إ نَ ْفًسا اّللَُّ   َأوْ  َنِسيَنا ِإنْ  تُ َؤاِخْذنَ  لَ  رَب ََّنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعَلي ْ
َنا ََتِْملْ  لَ وَ  رَب ََّنا َأْخطَْأنَ  ْلَنا لَ وَ  رَب ََّنا قَ ْبِلَنا ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى َِحَْلَتهُ  َكَما ِإْصًرا َعَلي ْ  لَ  َما َُتَمِ 

 اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى َفاْنُصْرنَ  نَ لَ َموْ  َأْنتَ  َواْرَِحَْنا َلَنا َواْغِفرْ  َعنَّا َواْعفُ  ِبهِ  َلَنا طَاَقةَ 

101. ආමනර් රසූලූ බිමා උන්සිල ඉයලෙිහි මින් රබ්බිහි, වල් 
මුඃමිනූන් කුල්ලූන් ආමන බිල්ලාහි වමලාඉකතිහි වකුතුබිහි 
වරසුලිහි, ලා නුෆර්රිකු බෙින අහදින් මින් රසූලිහි වකාලූ 
සමිඃනා වඅතඃනා  ුෆ්රානක රබ්බනා වඉයලෙිකල් මසීර්, ලා 
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ෙුකල්ලිෆුල්ලාහු නෆ්සන් ඉල්ලා වුස්අහා ලහා මා කසබත ්
වඅයලෙිහා මක්තසබත් රබ්බනා ලා තුආකිද්නා ඉන්නනීනා 
අේ අක්තඃනා රබ්බනා වලා තහම්මිල්නා මාලා තාකත ලනා 
බිහි වඃෆු අන්නා ව ්ෆිර්ලනා වර්හම්නා අන්ත මේලානා 
ෆන්සුර්නා අලල් කේමිල් කාෆිරීන්. 

යත්රුමඃ යමම ධර්ම දූතො තම පරමාධිපති විසින් තමන් 
යවත පහළ කරනු ලැබූ යද් විශ්වාස කයළ්ෙ. තවද විශ්වාස 
කළ අෙද එෙ විශ්වාස කයළ්ෙ. යම් සිෙලූ යදනාම අල්ලාහ්ව 
ඔහුය ් මලක්වරුන්ව ඔහුය ් ආ ම් ඔහුය ් ධර්ම දූතෙන් 
විශ්වාස කයළෝෙ. තවද ඔව හු ඔහුය ් රසූල්වරුන් අතර 
යවනස්කම් යනාදැක්ව හ. තවද අපි සවන් දුන්යනමු. 
අවනතවුයනමු’ අපය ් පරමාධි පතිොණනි ඔයබ් සමාව අපට 
ලබා යදනු මැන. අපි ආපසු එන්යන් ඔබ යවතටමෙ. අල්ලාහ්, 
කිසිම ආත්මෙකට එෙට දරා ත හැකි පමණට වඩා 
දුෂ්ඨ්කරතාවෙට ලක් යනාකරෙි. ඔහු උපො ත් දෑහි ප රතිලල 
ඔහුටමෙ. ඔහු උපො ත්  දෑහි නරකද ඔහුටමෙ. අපය ් 
පරමාධිපතිොණනි, අප අමතක කළද වැරදි කළද ඔබ අපව 
වැරදිකරුවන් යලසට පත් යනාකරනු මැන. අපය ් 
පරමාධිපතිොණනි අපට යපර විසූවන් යවත බර පටවන 
ලද්දාක් යමන් අප හට බර යනාපටවනු මැන. අපය ් 
පරමාධිපතිොණනි, අපට උසුලා ත යනාහැකි බර අප මතට 
යනාපටවනු මැන. අපව පිළි නු මැන. අපව කමා කරනු 
මැන. අප හට ඔයබ් කරුණාව ලබා යදනු මැන. ඔබමෙ 
අපය ් රක්ෂ්ඨිතොණන්. (ඔබව) ප රතික්යෂ්ඨ්ක කළවුන්ට එයරහිව 
නැ ී සිටීමට අපට උපකාර කරනු මැනව.  (බුහාරි, 
මුස්ලිම්) 

102. ඔබ අතර කවයරකු යහෝ තම නිදිෙහනින් අවදිවී පසුව 
නැවතත් නිදිෙහනට ෙන්යන් නම් තම නිදිෙහන යතවතාවක් 
පිරිසිදු කර න්න’ ඔහුට පසු එම නිදිෙහයන් - ඔහුය ් 
ස්යානයේ කුමන යද්වල් පැමිණ ඇත්දැෙි ඔහු යනාදනී. පසුව 
යමම ප රාර්යනාව පවසන්න. 
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كَ   َأْرَسْلتَ َها َوِإنْ  َفاْرَِحَْها نَ ْفِسي َأْمَسْكتَ  ِإنْ  َأْرفَ ُعهُ  َوِبكَ  َجْنِب  َوَضْعتُ  َرب ِ  ِِبَسِْ
 الصَّاِْلِيَ  ِعَباَدكَ  ِبهِ  ََتَْفظُ  ِبَا َفاْحَفْظَها

බිසිමික රබ්බී වලඃතු ජන්බී වබික අර්ෆඋහූ ඉන් අම්සක්ත 
නෆ්සි ෆර්හම්හා වඉන් අර්සල්තහා ෆහ්ෆළ්හා බිමා තහ්ෆලූ 
බිහී ඉබාදකස් සාලිහීන්. 

යත්රුම- මය ් පරමාධිපතිොයණනි, ඔයබ් නාමයෙන් මය ් 
සිරුර පැදුයර් (නිදිෙහයන්) තබමි. ඔයබ් නාමයෙන්ම එෙ 
ඔසවමි. මය ් ප රාණෙ ඔබ (අල්ලාහ්) ආපසු  ත්යත් නම් 
එෙට ඔයබ් කරුණාව යොමු කරනු මැන. එෙ ඔබ 
අත්හරින්යන් නම්, (ජීවත් වීමට සලස්වන්යන් නම්) ඔයබ් 
හිතවත් දාසෙන් සුරකින ආකාරයෙන් එෙද සුරකිනු මැන.  
(බුහාරි, මුස්ලිම්) 

تَ َها ِإنْ  َوَمَْياَها ََمَاُِتَا َلكَ  تَ َوفَّاَها َوَأْنتَ  نَ ْفِسي َخَلْقتَ  اللَُّهمَّ   َأَمت ََّها َوِإنْ  َفاْحَفْظَها َأْحيَ ي ْ
 اْلَعاِفَيةَ  َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ  اَلََ  َفاْغِفرْ 

103. අල්ලාහුම්ම හලක්ත නෆ්සී වඅන්ත තවෆ්ෆාහා ලක 
මමාතුහා වමහ්ොහා ඉන් අහ්යෙේතහා ෆහ්ෆල්නා වඉන් 
අමත්තහා ෆක්ෆිර්ලහා අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූකල් 
ආෆිො. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් සතය වශයෙන්ම මය ් ප රාණෙ මැව යේ 
ඔබෙ. එෙ (නිදා න්න සලස්වා) ආපසු කර න්යන්ද ඔබෙ. 
මරණෙ හා ජීවත්වීම ඔබ සතුෙ. ඔබ එෙ ජීවත්කරවන්යන් 
නම්, එෙ ආරක්ෂ්ඨා කරනු මැන. මරණෙට පත් කරවන්යන් 
නම්, සමාව ලබා යදනු මැන. ො අල්ලාහ් මම ඔයබන් මනා 
ශරීර යසෞඛ්යෙක් පතමි.   (මුස්ලිම්, අහ්මද්) 

َعُث ِعَباَدكَ ِقِنْ َعَذاَبَك يَ ْوَم  اللَُّهمَّ   تَ ب ْ
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104. අල්ලාහුම්ම කිනී අදාබක ෙේම තබ්අසු ඉබාදක 
(තුන්වරක්) 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔයබ් වහලූන් නැ ිටුවනු ලබන දිනයේ 
ඔයබ් දඬුවම නමැති යේදනායවන් මාව ආරක්ෂ්ඨා කරනු මැන. 

සටහනඃ නබිතුමායණෝ නිදා ැනීමට සූදානම්වී තම දකුරණු 
අත කම්මුල පහළට තබා යම් ප රාර්යනාව කළහ.  (අබූ දාව ද්, 
තිර්මිදි) 

 َأُمْوُت َوَأْحَيا اللَُّهمَّ ِبْسِمَك 

105. බිස්මි කල්ලාහුම්ම අමූතු වඅහ්ො. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔයබ් නාමයෙන් මරණෙට (නින්දට) 
පත්යවමි) ඔයබ් නාමයෙන්ම ජීවෙ ලබමි.  (බුහාරි, 
මුස්ලිම්) 

 

106.  සුබ්හානල්ලාහ් (33 වරක්) අල්හම්දුලිල්ලාහ් (33 වරක්) 
අල්ලාහු අක්බර් (33 වරක්) ෙයමක් තම නිදිෙහනට  ිෙ විට 
පවසෙි නම්  එෙඔහුට යස්වකෙකුට වඩා උපකාරවන්යන්ෙ.
 (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 َفاِلقَ  َشْيءإ  ُكل ِ  َوَربَّ  رَب ََّنا اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َوَربَّ  ْرضِ ألَ ا َوَربَّ  السََّماَواتِ  َربَّ  اللَُّهمَّ 
 آِخذر  َأْنتَ  َشْيءإ  ُكل ِ  َشر ِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  َواْلُفْرَقانِ  َْنِيلِ ْلِ َوا الت َّْورَاةِ  َوُمْنِزلَ  َوالن ََّوى اْلَْب ِ 

َلكَ  فَ َلْيسَ  اأْلَوَّلُ  َأْنتَ  اللَُّهمَّ  بَِناِصَيِتهِ   َوَأْنتَ  َشْيءر  بَ ْعَدكَ  فَ َلْيسَ  ِخرُ ْلا َوَأْنتَ  َشْيءر  قَ ب ْ
 َوَأْغِنَنا الدَّْينَ  َعنَّا اْقضِ  َشْيءر  ُدوَنكَ  فَ َلْيسَ  اْلَباِطنُ  َوَأْنتَ  َشْيءر  فَ ْوَقكَ  فَ َلْيسَ  الظَّاِهرُ 

 اْلَفْقرِ  ِمنْ 

107. අල්ලාහුම්ම රබ්බස් සමාවාතිස් සබ්ඉ වරබ්බල් අර්ෂ්ඨිල් 
අලීම් රබ්බනා වරබ්බ කුල්ල යෂ්ඨෙිඉන් ෆාලිකල් හබ්බි 
වන්නවා වමුන්සිලත් තේරාති වල් ඉන්ජීලි වල් ෆුර්කානි. 
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වඅඌදු බික මින් ෂ්ඨර්රි කුල්ලි යෂ්ඨෙිඉන් අන්ත ආහිදුන් බි 
නාසිෙතිහි. අල්ලාහුම්ම අන්තල් අේවලූ ෆයලෙිස කබ්ලක 
යෂ්ඨෙිඋන.් වන්තල් ආහිරු ෆයලෙිස ෆේකක යෂ්ඨෙිඋන් 
වඅන්තල් බාතිනු ෆයලෙිස දූනක යෂ්ඨෙිඋන් ඉක්ලි අන්නද් 
යදෙින වඅඃ ්නිනා මිනල් ෆක්රි. 

යත්රුමඃ අහස්හි පරමාධිපතිව ද යපායළායවහි පරමාධිපතිව ද 
අති මහත් අර්ෂ්ඨ්හි පරමාධිපතිව ද ො අල්ලාහ්. අපය ්ද 
අයනක් සිෙලූම වස්තුවල පරමාධිපතිොණනි, බීජෙන් තුලින් 
නික්මී පැල ඇතිකරනු ලබන්යන් ඔබ විසින්ෙ. තේරාත්, 
ඉන්ජීල් හා ෆුර්කාන් ෙන ධර්මෙන් පහළ කයළ් ඔබෙි. සෑම 
යදෙකම නළයලන් අල්ලාය න ඔබ ඒවාෙින් අපට විෙ හැකි 
උවදුරුවලින් ආරක්ෂ්ඨා කරනු මැන. ො අල්ලාහ්, මූලිකො 
(පළමුවැන්න) ඔබෙ. ඔබට කලින් කිසිවක් නැත. අන්තිමොද 
ඔබෙි ඔබට පසු කිසිවක් නැත ඉහලම ඉන්යන් ඔබෙ. ඔබට 
ඉහලින් ෙමක් නැත. පහළම ඉන්යන්ත් ඔබෙ. ඔබට පහළින්ද 
ෙමක් නැත. ණෙ උවදුයරන් අප මුදවා දු ීභාවෙ තුරන්කර 
සැපසම්පත් ලබා යදත්වා. මුස්ලිම්) 

 ُمْؤِويَ َل وَ  َلهُ  َكاِفَ  لَ  َمَّنْ  َفَكمْ  َوآَوانَ  وََكَفانَ  َوَسَقانَ  َأْطَعَمَنا الَِّذي ّلِلَِّ  اْْلَْمدُ 
 

108. අල්හම්දු ලිල්ලා හිල්ලදී අත්අමනා වසකානා වකෆානා 
වආවානා ෆකම් මිම්මන් ලා කාෆිෙ ලහූ වලා මුඃවිෙ. 

යත්රුමඃ අපට කෑම හා බීම සපොදී අපට ප රමාණවත් දෑ 
ලබාදුන්නාව ද අපට ය ෞරවෙ ලබාදුන්නාව ද අල්ලාහ්ටම 
සිෙලූ ප රශංසා හිමියේවා. යබායහෝ අෙට ප රමාණවත් දෑ හා 
යසවණක්ද යනාමැත.  (මුස්ලිම්) 

 َشْيءإ  ُكل ِ  َربَّ  َأْنتَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاملَِ  ْرضِ ألَ َوا السََّمَواتِ  َفاِطرَ  اللَُّهمَّ 
 نَ ْفِسي َعَلى َأْقرَتِفَ  َوَأنْ  َوِشرِْكهِ  الشَّْيطَانِ  َشر ِ  َوِمنْ  نَ ْفِسي َشر ِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  َوَمِليَكهُ 

 ُمْسِلمإ  ِإىَل  َأُجرَّهُ  َأوْ  ُسوًءا
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100. අල්ලාහුම්ම ෆාතිරස් සමාවාති වල් අර්ළි ආලිමුල්  ෙිබි 
වෂ්ඨ්ෂ්ඨහාදති රබ්බකුල්ල යෂ්ඨෙිඉන් වමලීකහූ අඌදු බික මින් 
ෂ්ඨර්රි නෆ්සී වමින් ෂ්ඨර්රිෂ්ඨ් යෂ්ඨෙිතානි වෂ්ඨිර්කිහි වඅන් 
අක්තරිෆ අලා නෆ්සී සූඅන් අේ අජුර්රහු ඉලා මුස්ලිමින්. 

යත්රුමඃ සැඟවුන හා යනාසැඟවු සිෙල්ල දන්නාව ද අහස් 
හා යපායළාව මැව වාව ද ො අල්ලාහ් ඔබ සිෙලූ දෑහි 
පරමාධිපතිෙ. නිෙතවශයෙන්ම නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර 
අන් කිසියවක් යනාමැති බවට මලක්වරු සාක්ෂ්ඨි දරති. අයප් 
හදවයත් ඇති පාප සිතුවිලි හා යෂ්ඨෙිතාන්ය න් ඇතිවිෙ 
හැකි හානියෙන්ද, ඔබට ෙමක් සමාන කිරීයමන්ද, මා විසින් 
මටම කර න්නා හානිවලින්ද මය න් යවනත් මුස්ලිම් 
සයහෝදරයෙකුට විෙ හැකි කරදරවලින්ද ඔයබන් ආරක්ෂ්ඨාව 
පතමි.  (අබූ දාව ද්, තරි්මිදි) 

110. ඔයබ් නිදිෙහනට පැමිණීමට යපර සලාතෙ සඳහා වුළු 
යදෝවනෙ කරන්නා යස් වුළු කරය න පසුව නිදිෙහනයේ 
දකුණු පසට හාන්සිවී “අලිෆ් ලාම් මීම් තන්සීලූල්’’ ෙන (අල්-
කුර්ආන් 32 වැනි පරිච්යේදෙ) හා “තබාරකල්ලදී බිෙදිහිල් 
මුල්කු’’ ෙන (අල්-කුර්ආන් 67 වැනි පරිච්යේදෙ) කිෙවන්න. 
(තිර්මිදි, නසාඉ” සහීහුල් ජාමිඋ) 

 َوَرْغَبةً  َرْهَبةً  ِإَلْيكَ  َظْهِري َوَأْْلَْأتُ  ِإَلْيكَ  َأْمِري َوفَ وَّْضتُ  ِإَلْيكَ  نَ ْفِسي َأْسَلْمتُ  اللَُّهمَّ 
 الَِّذي َوبَِنِبيِ كَ  َأنْ َزْلتَ  الَِّذي ِبِكَتاِبكَ  آَمْنتُ  ِإَلْيكَ  لَّ إِ  ِمْنكَ  َمْنَجا لَ وَ  َمْلَجأَ  لَ  ِإَلْيكَ 

 َأْرَسْلتَ 

 

111. අල්ලාහුම්ම අස්ලම්තු නෆ්සී ඉයලෙික වෆේවල්තු අම්රී 
ඉයලෙික වඅල්ජ:තු ළහ්රී ඉයලෙික ර ්බතන් වරහ්බතන් 
ඉයලෙික ලා මල්ජඅ වලා මන්ජා මින්ක ඉල්ලා ඉයලෙික 
අල්ලාහුම්ම ආමන්තු බි කිතා බිල්ලදී අන්සල්ත 
වනබිෙිෙිකල්ලදී අර්සල්ත. 
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යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් මය ් ප රාණෙ ඔබ යදසට යොමු කයළමි. 
මාය ් සිෙලූ කටෙුතුද ඔබ යවතට යොමු කයළමි. මය ් පිට 
(යකාන්ද)ද ඔබ යදසට යොමු කයළමි. ඒ ඔයබ් දාොදෙන්ට 
ආශා කරමින් හා දඬුවමට බියෙන්ෙ. ො ෙුතු තැනක් නැත. 
ඔබ යවත පැමිණීම හැර ො හැකි යවනත් තැනක් නැත. ො 
අල්ලාහ් ඔබද ඔබ විසින් පහළ කළාව  ධර්මෙද ඔබ විසින් 
එවන ලද ඔයබ් නබිවරොණන්ද මා විශ්වාස කයළමි. 

සටහනඃ එයස් පවසා මරණෙට පත්ව යවකු ධර්මයේම මිෙ 
ෙනු ඇතැෙි නබි තුමායණෝ පැවසූහ.  (බුහාරි, 
මුස්ලිම්) 

 

20. රාත ර ිනනි්යද්ද ීපැත්තකට ඇලිවී කිව ෙතුු 
ප රාර්යනාව 

 ارُ فَّ غَ الْ  زُ ي ْ زِ عَ الْ  امَ هُ ن َ ي ْ ب َ  امَ وَ  ،ضِ األرْ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ  بُّ رَ  ارُ هَّ قَ الْ  دُ احِ وَ الْ  هللاُ  إلَّ  إلهَ  لَ 

112. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහුල් වාහිදුල් කහ්හාර් රබ්බුස් 
සමාවාති වල් අර්ලි වමා බෙිනහුමල් අසීසුල්  ෆ්ෆාර්. 

යත්රුමඃ නමැදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර අන් කිසියවක් 
නැත. ඔහු ඒකීයෙකි. (සිෙල්ල) පාලනෙ කළ හැකි 
පාලකයෙකි. අහස් හා යපායළාවද ඒ තුළ ඇති දෑහිද 
ආරක්ෂ්ඨිතොෙ. සිෙල්ල අභිබවා (පරදවා) ෙන්යනකි. අති 
ක්ෂ්ඨමාශීලී වන්තෙකි. 

සටහනඃ රාත රියෙහි නින්යද්දී පැත්තකින් තවත් පැත්තකට 
යපරයලන විට යමෙ කිවෙුතු බව නබි තුමායණෝ පැවසූහ. 

 

30. නනි්යදද්ී ත ිැසස්මීකට යහෝ බිෙවීමකට 
මුහණු දුන ්විට 

 َُيُْضُرونِ  َوَأنْ  الشََّياِطيِ  ََهََزاتِ  َوِمنْ  ِعَباِدهِ  َوَشر ِ  َغَضِبهِ  ِمنْ  التَّامَّةِ  اّللَِّ  ِبَكِلَماتِ  َأُعوذُ 
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113. අඌදු බි කලිමාතිල්ලාහිත් තාම්මාත්ති මින්  ල්බිහි 
වඉකාබිහි වෂ්ඨර්රි ඉබාදිහි, වමින් හමසාතිෂ්ඨ් ෂ්ඨොතීනි වඅෙි 
ෙහළරූන්. 

යතරුමඃ අල්ලාහ්ය ් පරිප ර්ණව  වචන තුළින් ඔහුය ් 
යකෝපයෙන්ද ඔහුය ් වහලූන්ය න් (මිනිසුන්ය න්) සිදුවිෙ 
හැකි හානිවලින්ද යෂ්ඨෙිතාන්වරුන්ය ් යපළඹවීම්වලින්ද 
ඔවුන් මා යවත පැමිණීයමන්ද මම ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. 
 (අබූ දාව ද්, තරි්මිදි) 

 

31. යහාඳ යහෝ නරක හීනෙක් දුටුවිට කළ ෙතුු 
යද ්

114. 1. වම්පැත්තට හැරී තුන්වරක් යකළ  ැසීම 
(ඉරිෙේයවන්)  

2.  තමන් දැක්ක සිහිනයේ හා යෂ්ඨෙිතාන්ය ් නපුයරන් 
ආරක්ෂ්ඨාව   අල්ලාහ්ය න් පැතීම. 

3.  (නරක) සිහිනෙ  ැන අනුන්ට යනාකිො සිටීම. 

4.  නිදාය න සිටි ඉරිෙේව යවනස්කර අයනක් අතට 
හැරී නිදා ැනීම 

5.  ඔබ කැමතිනම් නැ ිට සලාතයේ යෙදිම. 

 

32. විතර්් (සලාතයේ) කුනතූ්හ ිකිව ෙුත ු
ප රාර්යනාව. 
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 ِفيَما ِل  َوَِبِركْ  تَ َولَّْيتَ  ِفيَمنْ  َوتَ َولَِّن  َعافَ ْيتَ  ِفيَمنْ  َوَعاِفِن  َهَدْيتَ  ِفيَمنْ  اْهِدِن  اللَُّهمَّ 
 لَ وَ  َواَلْيتَ  َمنْ  َيِذلُّ  لَ  َوِإنَّهُ  َعَلْيكَ  يُ ْقَضى لَ وَ  تَ ْقِضي ِإنَّكَ  َقَضْيتَ  َما َشرَّ  َوِقِن  َأْعطَْيتَ 

 َوتَ َعاَلْيتَ  رَب ََّنا تَ َبارَْكتَ  َعاَدْيتَ  َمنْ  يَِعزُّ 

116. අල්ලාහුම්ම අහ්දිනී ෆීමන් හයදෙිත වආෆිනී ෆීමන් 
ආයෆෙිත වතවල්ලනී ෆීමන් තවල්යලෙිත වබාරික්ලි ෆීමා 
අඃතෙිත වකිනී ෂ්ඨර්රමා කයළෙිත ෆඉන්නක තක්ලී වලා 
ෙුක්ලා අයලෙික ඉන්නහූ ලා ෙදිල්ලූ මන් වායලෙිත වලා 
ෙඉස්සු මන් ආයදෙිත තබාරක්ත රබ්බනා වතආයලෙිත. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔබ සෘජු මාර් ෙ යපන්ව  අෙ යමන් 
මාහටද සෘජු මඟ යපන්වනු මැන. ඔබ නියරෝ ි බව ලබාදුන් 
අෙ අතුරින් අෙකු යලස මටද නියරෝ ි බව ලබා යදනු මැන. 
ව කීම භාර ත් අෙ අතුරින් මය ් ව කීමත් භාර නු මැන. 
මට ලබාදුන් සම්පත්වල අභිවෘද්දිෙ ඇතිකර, මා යවනුයවන් 
තීරණෙ කළ (නි මනෙ කළ) ඒවායේ ඇති හානිවලින් 
ආරක්ෂ්ඨාව සලසනු මැන. සතයවශයෙන් ඔබ  න්නා 
තීරණෙට විරුද්ධව  යවනත් තීරණෙක් ඇති යනාවන්යන්ෙ. 
ඔයබ් ව කීම ෙටතට පත් කිසියවක් අවමානෙට පත්වන්යන් 
නැත. ඔබ විරුද්ධව  අයෙක් ය ෞරවෙට පාත ර වන්යන්ද නැත. 
අයප් පරමාධිපතිොයණනි, ඔබ අභිවෘද්ධිෙ ඇති කරන්යන්ෙ. 
(ඔබ) උත්තරීතරෙ.  (තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජාහ්, ඉර්වාඋල් 
කළීල්) 

 ُأْحِصي لَ  ِمْنكَ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  ُعُقوبَِتكَ  ِمنْ  ِبَُعافَاِتكَ  َوَأُعوذُ  َسَخِطكَ  ِمنْ  ِبِرَضاكَ  َأُعوذُ 
 نَ ْفِسكَ  َعَلى َأثْ نَ ْيتَ  َكَما َأْنتَ  َعَلْيكَ  ثَ َناءً 

117. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බිරිළාක මින් සකතික වඅඌදු 
බිමුආෆාතික මින් උකුබතික වඅඌදුබක මින්ක ලා උහ්සී 
සනාඅන් අයලෙික අන්ත කමා අස්යනෙිත අලා නෆ්සික. 
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යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔයබ් පිළි ැනීම තුළින් ඔයබ් 
යකෝපයෙන්ද ඔයබ් සමාව තුලින්  ඔයබ් දඬුවමින්ද 
සතයවශයෙන්ම මා ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. ඔබට ඇති සැටියෙන් 
ප රශංසා කරන්න මට හැකිොවක් නැත’ ඔබ ඔබ  ැන 
ප රශංසා කළ අෙුරින්ම ඔබ සිටින්යනහිෙ’ 

    (තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජාහ්, 
ඉර්වාඋල් කලීල්) 

 ىشَ نَْ وَ  كَ تَ ِحَْ رَ  وجُ رْ ن َ  دُ فِ َنَْ وَ  ىعَ سْ نَ  كَ يْ لَ اِ وَ  دُ جُ سْ نَ وَ  ىْ ل ِ صَ نُ  كَ لَ وَ  دُ بُ عْ ن َ  ك  َيَّ اِ  مَّ هُ اللَّ 
 رْيَ اْلَْ  كَ يْ لَ عَ  ِن ثْ ن ُ وَ  كَ رُ فِ غْ ت َ سْ نَ وَ  كَ نُ ي ْ عِ تَ سْ نَ  نَّ اِ  مَّ هُ اللَّ  قر حَ لْ مُ  نَ يْ رِ افِ كَ لْ ِبِ  كَ ابَ ذَ عَ  نَّ اِ  كَ ابَ ذَ عَ 
 كَ رُ فُ كْ يَ  نْ مَ  عُ لَ نَْ وَ  كَ لَ  عُ ضَ نَْ وَ  كَ بِ  نُ مِ ؤْ ن ُ وَ  كَ رُ فُ كْ نَ  لَ وَ 

118. අල්ලාහුම්ම ඉෙිොක නඃබුදු වලක නුසල්ලී වනස්ජුදු 
වඉයලෙික නස්ආ වනහ්ෆිදු නර්ජ  රහ්මතක වනහ්ෂ්ඨා 
අදාබක ඉන්න අදාබක බිල් කාෆිරීන මුල්හක්, අල්ලාහුම්ම 
නස්තඊනුක, වනස්තඃෆිරුක වනුස්හී අයලෙිකල් කෙිර වලා 
නක්ෆුරුක වනුඃමිනු බික වනහ්ළඋ ලක වනහ්ලඋ මන් 
ෙක්ෆුරුක 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔබවම නමදිමු. ඔබ යවනුයවන්ම 
සලාතෙ ඉටුකර සුජ ද් කරන්යනමු. ඔබ යවතට යේ යෙන් 
පැමියණන්යනමු. ඔයබ් ආදරෙ අයප්ක්ෂ්ඨා කරමු. ඔයබ් 
දඬුවමට බිෙවන්යනමු. සතයවශයෙන්ම ප රතික්යෂ්ඨ්ප කරන්නා 
හට ඔයබ් දඬුවම හිමිවන්යන්ෙ. සතයවශයෙන්ම ඔයබ් 
උපකාරෙ අෙැද සිටිමු. පාපසමාව අෙැද සිටිමු. ෙහපත් 
ක රිො ම ින් ඔබට උපහාර දක්වමු’ ඔබව අපි ප රතික්යෂ්ඨ්ප 
යනාකරන්යනමු’ ඔබ යකයරහි විශ්වාස තබමු. ඔබට අවනතවී 
ඔබව ප රතික්යෂ්ඨ්ප කරන්නවුන් අත් හරින්යනමු. 

      (සුනනුල් 
කුබ්රා) 
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33. විතර්් (සලාතෙ) අවසානයේ කිව ෙතුු 
ප රාර්යනාව 

 

ُسْبَحاَن اْلَمِلِك اْلُقدُّْوسِ   .110 සුබ්හානල් මලිකිල් කුද්දූස් (පාරිශුද්ධ 
සිෙලූ දෑ පාලනෙ කරන අල්ලාහ්) සුවිශුද්ධෙ’) ෙනුයවන් 3 

වරක් පවසා තුන්යවනි වර ශබ්බද නඟා  َِربَّ اْلَملَِئَكِة َوالرُّْوح 
රබ්බිල් මලාඉකතිහි වර්රූහ් (මලක්වරු හා ආත්මයේ 

(ිබ්රීල්ය ්) පරමාධිපතිෙ.) ෙනුයවන්ද පවසන්න. 
      (නසාඉ, 
සාදුල් මආද්) 

 

 

34. දුක හා යශෝකෙ නැතකිර  ැනමීට කිව ෙුත ු
ප රාර්යනාව 

 ِفَّ  َعْدلر  ُحْكُمكَ  ِفَّ  َماضإ  بَِيِدكَ  َنِصَيِت  َأَمِتكَ  َواْبنُ  َعْبِدكَ  َواْبنُ  َعْبُدكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 
 َأوْ  َخْلِقكَ  ِمنْ  َأَحًدا َعلَّْمَتهُ  َأوْ  نَ ْفَسكَ  ِبهِ  ََسَّْيتَ  َلكَ  ُهوَ  اْسمإ  ِبُكل ِ  َأْسأَُلكَ  َقَضاُؤكَ 

 َونُورَ  قَ ْلِب  رَبِيعَ  اْلُقْرآنَ  ََتَْعلَ  َأنْ  ِعْنَدكَ  اْلَغْيبِ  ِعْلمِ  ِف  ِبهِ  اْسَتْأثَ ْرتَ  َأوْ  ِكَتاِبكَ  ِف  َأنْ َزْلَتهُ 
 ََهِ ي َوَذَهابَ  ُحْزِن  َوِجَلءَ  َصْدِري

120. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අබ්දුක ඉබ්නු අබ්දික ඉබ්නු අමතික 
නාසිෙති බිෙදික මාලින් ෆිේෙ හුක්මුක අදලන් ෆිෙිෙ 
කළාඋක අස්අලූක බිකුල්ලි ඉස්මින් හුවලක සම්යමෙිත බිහී 
නෆ්සක අේ අල්ලම්තහූ අහදන් මින් කල්කික අේ 
අන්සල්තහූ ෆි කිතාබික අවි අස්තඃසර්ත බිහි ෆි ඉල්මිල් 
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 ෙිබි ඉන්දක් අන් තජ්අලල් කුර්ආන. රබීඅ කල්බී වනූර 
සද්රී විලාඅ හුස්නී වද ාබ හම්මී. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් සතය වශයෙන්ම මා ඔයබ් වහයලකි. 
නුයේ වහයලකු හාවහලිෙකුය ් පුයතකි. මය ් නළයළ් ඉදිරි 
යකස් යරාද ඔබ අයත්ෙ. ඔයබ් තීන්දුව මා යකයරහි 
ක රිොත්මක යවමින් පවතී. මට හිමි නීතිෙ එෙෙි. ඔබටම 
වියශ්ෂ්ඨව  නම්වලින්  මම ඇෙැද සිටිමි. ඒවා විදහා 
යපන්වන්යනහිෙ. (විවිධ නම්වලින් හදුන්වා යදන්යනහිෙ) 
එයස්ත් නැත්නම් ධර්මයේ සදහන් කර ඇත. එයස්ත් 
නැත්නම් මැව  සත්වෙකුට උ න්වා යහෝ සැඟවුන යද්වල් 
දැන  ැනීයම් ඔයබ් ඥානෙ ම ින් ඔබ දන්යනහිෙ. එවන් 
කුර්ආනෙ (යද්ව ධර්මෙ) මය ් හදවයත් වසන්තෙක් හා 
ආයලෝකෙක් බවට පත්කර මය ් දුක හා යශෝකෙ නැති 
කරනු මැන.  (අහ්මද්, අල්බානී) 

 الدَّْينِ  َوَضَلعِ  َواْْلُْبِ  َواْلُبْخلِ  َواْلَكَسلِ  َواْلَعْجزِ  َواْْلََزنِ  اَْلَم ِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 
 الر َِجالِ  َوَغَلَبةِ 

121. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදුබික මිනල් හම්මි වල් හ(z)සන් 
වල් අජ්සි වල් කසල් වල් බුහ්ලි වල් ජුබ්නි වලලඉද්යදෙිනි 
ව ලබතිර් රිජාල්. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ්, දුක, යශෝකෙ, යනාහැකිොව, 
උදාසීනබව, මසුරුකම, නිවටකම හා ණෙ බරින් මිරිකීම 
ෙනාදියෙන් මාව ආරක්ෂ්ඨා කරනයමන් සතයවශයෙන්ම 
ඔයබන් ඉල්ලා සිටිමි. (බුහාරි) 

 

35. කරදර නැතකිර  ැනමීට කිව ෙුත ු
ප රාර්යනාව 
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 َربُّ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  اْْلَِليمُ  اْلَعِظيمُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 
 اْلَكِريِ  اْلَعْرشِ  َوَربُّ  اأْلَْرضِ  َوَربُّ  السََّمَواتِ 

122. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු අලීමුල් හලීම්. ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහු රබ්බුල් අර්ෂ්ඨිල් අලීම්. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු 
රබ්බුස් සමාවාති වරබ්බුල් අර්ළි වරබ්බුල් අර්ෂ්ඨිල් කරීම්. 

යත්රුමඃ නැමදුම් ලබන්නා අල්ලාහ් හැර අන් කිසියවක් නැත. 
ඔහු අති උත්තමෙ කරුණාවන්තෙ. උත්තරීතර අර්ෂ්ඨ්හ ි
පරමාධිපති අල්ලාහ් හැර යවනත් යදවිෙකු යනාමැත. තවද 
ය ෞරවනීෙ අර්ෂ්ඨ්හි පරමාධිපතිද මහයපායළායේ 
පරමාධිපතිද අහස්හි පරමාධිපතිදව  අල්ලාහ් හැර යවනත් 
යදවිෙකු යනාමැත.  (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 لَّ إ ِإَلهَ  لَ  ُكلَّهُ  َشْأِن  ِل  َوَأْصِلحْ  َعْيإ  َطْرَفةَ  نَ ْفِسي ِإىَل  َتِكْلِن  َفلَ  َأْرُجو َرِْحََتكَ  اللَُّهمَّ 
 َأْنتَ 

123. අල්ලාහුම්ම රහ්මතක, අර්ජු ෆලා තකිල්නී ඉලා නෆ්සී 
තර්ෆත අෙිනින්, වඅස්ලිහ්ලී ෂ්ඨඃනී කුල්ලහු ලා ඉලාහ ඉල්ලා 
අන්ත. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔයබ් කරුණාවට පතන්යනමි. ඇසිපිෙ 
යහළන තරම් සුළු යේලාවකට මය ් හැඟීම්වලට මා වහල් 
යනාකරනු මැන. යහෝ මට කැමැති අෙුරින් කටෙුතු කිරීමට 
ඉඩ යනායදනු මැන. මය ් වැඩකටෙුතු සිෙල්ල ක රමානුකූලව 
සකස්කර යදනු මැනව නැමදුමට සුදුස්සා ඔබ හැර අන් 
කිසියවක් නැත.  (අබූ දාව ද්) 

ْ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمْيَ   َل ِإلَه إلَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإن ِ

124. ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත සුබ්හානක ඉන්නී කුන්තු 
මිනල්ළාලිමීන්. 
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යත්රුමඃ (ො අල්ලාහ්) ඔබ හැර යවනත් යදවියෙකු යනාමැත. 
ඔබ සුවිශුද්ධෙ. සතය වශයෙන් මම පේකළ අෙය න ්
යකයනක් වීමි.    (තිර්මිදි, හාකිම්) 

 هللاُ هللاُ َربِ ْ َل ُأْشِرُك ِبِه َشْيئاً 

125. අල්ලාහු අල්ලාහු රබ්බී ලා උෂ්ඨ්රිකු බිහි යෂ්ඨෙිඅන්. 

යත්රුමඃ අල්ලාහ් අල්ලාහ්, මය ් රක්ෂි්ඨතොණනි. ඔහුට මම 
කිසිවක් සම යනාකරන්යනමි.   (අබූ දාව ද්, ඉබ්නු 
මාජාහ්) 

 

36. විරුද්ධවාදීන් හා බලධාරීන් හමුවීයම්දී කිව ෙුතු 
ප රාර්යනාව 

 ُشُروِرِهمْ  ِمنْ  ِبكَ  َونَ ُعوذُ  َُنُورِِهمْ  ِف  ََنَْعُلكَ  ِإنَّ  اللَُّهمَّ 

126. අල්ලාහුම්ම ඉන්නා නජ්අලූක ෆී නුහූරිහිම් වනඅඌදුබික 
මින් ෂ්ඨුරූරිහිම් 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔවුන් ඉදිරියේ අප ඔබව තබන්යනමු. 
ඔවුන්ය ් හානිවලින් සිදුවිෙ හැකි අපව ආරක්ෂ්ඨා කරනු 
මැනව. (අබූ දාව ද්) 

 أَُقاِتلُ  َوِبكَ  َأُصولُ  َوِبكَ  َأُحولُ  ِبكَ  َوَنِصرِيي َعُضِدي َأْنتَ  اللَُّهمَّ 

127. අලලාහුම්ම අන්ත අළුදී වනසීරි බික අහූලූ වබික අසූලූ 
වබික උකාතිලූ 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් මය ් ශක්තිෙ ඔබෙි. මය ් 
උදේකරුවාද ඔබෙි. ඔයබ(ශක්තිෙ හා උපකාරයෙ)න් 
(සතුරන්) ආක රමණෙ. ඔයබ(ශක්තිෙ හා උපකාරයෙ)න් සටන් 
කරමි. ඔයබ්(ශක්තිෙ හා උපකාරයෙ) එෙින් ඔවුනට පහර 
යදමි. (අබූ දාව ද්, තිර්මිදි) 
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 اْلوَِكيلُ  َونِْعمَ  اّللَُّ  َحْسبُ َنا

128. හස්බුනල්ලාහු වනිඃමල් වකීල්. 

යත්රුමඃ අල්ලාහ් අපට ප රමාණවත්ෙ. තවද ඔහු වඩාත් 
ෙහපත් භාරකරුයවකි.   (බුහාරි) 

 

37. බලධාරීනය්  ්අපරාධවලට බිෙවන්නා කිව 
ෙුත ුප රාර්යනා 

 نإ لَ فُ  نِ بْ  نِ لَ فُ  نْ مِ  اارً جَ  ِلْ  نْ كُ  ،مِ يْ ظِ عَ الْ  شِ رْ عَ الْ  بَّ رَ وَ  ،عِ بْ السَّ  اتِ ماوَ السَّ  بَّ رَ  مَّ هُ اللَّ 
 ،كَ اؤُ نَ ث َ  لَّ جَ وَ  ،كَ ارُ جَ  زَّ عَ  ى،غَ طْ يَ  وْ أَ  مْ هُ ن ْ مِ  در حَ أَ  يَّ لَ عَ  طَ رُ فْ ي َ  نْ أَ  ،كَ قِ ئِ لَ خَ  نْ مِ  هِ ابِ زَ حْ أَ وَ 

 تَ نْ أَ  لَّ إِ  هَ لَ إِ  لَ وَ 

120. අල්ලාහුම්ම රබ්බස්-සමාවාතිස් සබ්ඉ වරබ්බල් අර්ෂ්ඨිල් 
අළීම් කුන් ලී ජාරන් මින් ෆුලානිබ්නි ෆුලානින් වඅහ්සාබිහි 
මින් හලාඉකික අේ ෙෆ්රුත අයලෙිෙ. අහදුන් මින්හුම් අේ 
ෙත් ා අස්ස ජාරුක වජල්ල සනාඋක වලා ඉලාහ ඉල්ලා 
අන්ත. 

යත්රුමඃ අහස් හයත් හා අති මහත් අර්ෂ්ඨ්හි 
පරමාධිපතිොණන් වන ො අල්ලාහ්. අසවලාය ් පුතාවන 
අසවලා යහෝ ඔබ මවන ලද ඔහුය ් පරම්පරායේ 
අයෙකුය න් මාව ජෙ  ැනීම යහෝ මාව ඉක්මවා කටෙුතු 
කිරීම ආදියෙන් මාව ආරක්ෂ්ඨා කරනු මැන’ ඔයබ් ආරක්ෂ්ඨාව 
ලද පුද් ලො ය ෞරවනීෙ යකයනක් වන්යන්ෙ. ඔයබ් මහිමෙ 
උත්තරීතරෙ ඔයබ් අභෙදානෙ අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ. ඔයබ් නාමෙද 
භා යවත්ෙ. ඔබ හැර නැමදුමට යවනත් සුදුස්යසක් 
යනාමැත.     (බුහාරි, අදබුල් මුෆ්රද්) 
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 لهَ إِ  لَ  يْ الذ ِ  هللِ ِبِ  ذُ وْ عُ أَ وَ  ،رُ ذَ حْ أَ وَ  افُ خَ أَ  اَمَّ  زُّ عَ أَ  هللاُ  ا،عً ي ْ َجَِ  هِ قِ لْ خَ  نْ مِ  زُّ عَ أَ  هللا ،َبُ كْ أَ  هللاُ 
 كَ دِ بْ عَ  ر ِ شَ  نْ مِ  ،هِ نِ ذْ ِبِِ  لَّ إِ  ضِ رْ األَ  ىلَ عَ  نَ عْ قَ ي َ  نْ أَ  عِ بْ السَّ  اتِ ماوَ السَّ  كِ سِ مْ مُ الْ  ،وَ هُ  لَّ إِ 
 لَّ جَ  ،مْ هِ ر ِ شَ  نْ مِ  اارً جَ  ِلْ  نْ كُ  مَّ هُ اللَّ  ،سِ نْ اْلِ وَ  ن ِ اْلِْ  نَ مِ  هِ اعِ يَ شْ أَ وَ  هِ اعِ بَ ت ْ أَ وَ  هِ دِ وْ ن ُ جُ وَ  ،نإ لَ فُ 

 كَ ريُْ غَ  هَ لَ إِ  لَ وَ  ،كَ اَسُْ  كَ ارَ بَ ت َ وَ  ،كَ ارُ جَ  زَّ عَ وَ  ،كَ اؤُ نَ ث َ 

130. අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහු අඅ(z)ස්(z)සු මින් හල්කික 
ජමීඅන් අල්ලාහු අඅස්සු මිම්මා අකාෆු වඅහ්දරු. වඅඌදු 
බිල්ලා හිල්ලදී ලා ඉලාහ. ඉල්ලාහුව අල් මුම්සිකිස් 
සමාවාතිස් සබ්ඉ අන් ෙකඃන අලල් අර්ලි ඉල්ලා බි ඉද්නිහි 
මින් ෂ්ඨර්රි අබිදික ෆුලානින් වජුනූදිහි වඅත්බාඉහි 
වඅෂ්ඨ්ොඉහි. මිනල් ින්නි වල් ඉන්සි. අල්ලාහුම්ම කුන්ලී 
ජාරම් මින් ෂ්ඨර්රිහිම්, ජල්ල සනාඋක වඅස්ස ජාරුක 
වතබාරකස්මුක වලා ඉලාහ  ෙිරුක. ෙනුයවන් තුන්වරක් 

යත්රුම: අල්ලාහ් අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ, අල්ලාහ් තම මැවීම් 
සිෙල්ලට වඩා යශර්ෂ්ඨ්ූෙ. මම බියෙන් තැති න්න යද්වල්වලට 
වඩා අල්ලාහ් යශර්ෂ්ඨ්ූෙ අල්ලාහ්ය න් ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. 
නැමදුමට සුදුස්සා ඔහු හැර යවන කිසියවක් නැත. අහස් 
හතක් ඔහුය ් අනුමැතියෙන් යතාරව බිමට යනාවැටී රඳවා 
ය න සිටින අල්ලාහ්, ඔයබ් අසවල් දාසො ින් හා මිනිසුන් 
අතයර් සිටින ඔහුය ් හමුදාවන් හා ඔහු අනුකරණෙ 
කරන්නන් ෙනාදීන්ය න් මට විෙ හැකි හානිවලින් මාව 
ආරක්ෂ්ඨා කරනු මැන. ො අල්ලාහ් ඔවුන්ය ් හානියෙන් මාව 
ආරක්ෂ්ඨා කරන්නා ඔබෙ. ඔයබ් මහිමෙ උත්තරීතරෙ ඔයබ් 
අභෙදානෙ අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ. ඔයබ් නාමෙද භා යවත්ෙ. ඔබ 
හැර නැමදුමට යවනත් සුදුස්යසක් යනාමැත.  (බුහාරි, 
අල්-අදබුල් මුෆ්රද්) 

 

38. විරුදධ්වාදිොට විරුදධ්ව කිව ෙතුු 
ප රාර්යනාව 
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 َوزَْلِزَْلُمْ  اْهزِْمُهمْ  اللَُّهمَّ  ْحَزابَ ألَ ا اْهزِمْ  اْلَِْسابِ  َسرِيعَ  اْلِكَتابِ  ُمْنِزلَ  اللَُّهمَّ 

131. අල්ලාහුම්ම මුනිසිලල් කිතාබි සරීඅල් හිසාබි. ඉහ්සිමල් 
අහ්සාබි අල්ලාහුම්ම මහ්සිල්හුල් වසල්සිල්හුම්. 

යත්රුමඃ ධර්මෙ පහළ කළාව ද ඉක්මනින් විනිශ්චෙ 
කරන්නාව ද ො අල්ලාහ්’ විරුද්ධවාදීන් යස්නාව පරදවනු 
මැන. ො අල්ලාහ් ඔවුන් පරදවනු මැන. තවද ඔවුන් තැති 
 න්වා අන්දුන් කුන්දුන් (කිසිවක් කරකිො ත යනාහැකි) 
තත්ත්වෙට පත් කරනු මැන. (මුස්ලිම්) 

 

30. ෙම් පරිිසකට බිෙව  තැනැත්යතක් කිව ෙතුු 
ප රාර්යනාව 

 ِشْئتَ  ِبَا اْكِفِنيِهمْ  اللَُّهمَّ 

132. අල්ලාහුම්මක් ෆිනීහිම් බිමා ෂ්ඨිඃත 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔයබ් කැමැත්ත පරිදි ඔවුන්ට විරුද්ධව 
මට ප රමාණවත් යකයනකු යවත්වා.  (මුස්ලිම්) 

 

40. ඊමාන් (විශ්වාසෙ)  ැන සැකෙක් ඇතිව   

විට කිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

133.  1. අල්ලාහ්ය න් ආරක්ෂ්ඨාව පැතීම (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 2. ෙමක්  ැන සැකෙක් ඇතිවීනම් එම සැකෙ 
නැතිකර  ැනම.  

    (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 ‘ආමන්තු බිල්ලාහි වරසූලිහි‘ آَمْنُت باهلِل َوَرُسْوِلهِ   .3 .134
ෙන්යනන් පැවසීම   (මුස්ලිම්) 



 

84 

 

135’  4 අල්-කුර්ආනයේ සූරත් අල් හදීද් හි 3 පරිච්යඃේදෙ 
පාරාෙනා කරන්න. එනම්, 

 َعِليمر  َشْيءإ  ِبُكل ِ  َوُهوَ  َواْلَباِطنُ  َوالظَّاِهرُ  ِخرُ اْلوَ  وَّلُ األَ  ُهوَ 

හුවල් අේවලු වල් ආහිරු වල්ලාහිරු වල්බාතිනු වහුව 
බිකුල්ලි යෂ්ඨෙිඉන් අලීම්   

යත්රුම: ඔහුෙ සමාරම්භක, ඔහුෙ අවසානෙ. ඔහුෙ බාහිර, 
ඔහුෙ අභයන්තරෙ, තවද ඔහු සිෙල්ල දන්යන්ෙ. (අබූ දාව ද්) 

 

41. ණයෙන ්නදිහස් වීමට කිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

 ِسَواكَ  َعمَّنْ  ِبَفْضِلكَ  َوَأْغِنِن  َحَراِمكَ  َعنْ  ِلكَ ِبَلَ  اْكِفِن  اللَُّهمَّ 

136. අල්ලාහුම්ම-ක්ෆිනී බි හලාලික අන් හරාමික වඅ ්නිනී 
බිෆල්ලික අම්මන් සිවාක් 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔබ අනුමත කළ යදෙින් සතුටුවී 
අනුමත යනාකළ යදෙින් වැළකී සිටීමට උදේ කරත්වා. ඔයබ් 
උපකාරයෙන් අන් අෙට අතපෑයමන් මාව වළක්වා ලනු මැන.
 (තිර්මිදි) 

 الدَّْينِ  َوَضَلعِ  َواْْلُْبِ  َواْلُبْخلِ  َواْلَكَسلِ  َواْلَعْجزِ  َواْْلََزنِ  اَْلَم ِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 
 الر َِجالِ  َوَغَلَبةِ 

137. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මිනල් හම්මි වල් හසන් 
වල් අජ්සි වල් කසලි වල් බුහ්ලි වල් ජුබ්නි වලඉද් යදෙිනි. 
ව ලබතිර් රිජාල්. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් දුක, යශෝකෙ, යනාහැකිොව, 
උදාසීනත්වෙ, මසුරුකම, නිවටකම, හා ණෙ බර අධික වීම 
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පිරිමින්න් ය ් අධිකාරිත්වෙට ෙටත්වීම ෙනාදියෙන් 
සතයවශයෙන්ම මා ඔයබන් ආරක්ෂ්ඨාව පතමි.   (බුහාරි) 

 

42. සලාතයේ හා යවනත ්පාරාෙනවලදී 
යෂ්ඨෙතිානය්  ්බාධකවලින ්මිදමීට 

ِجْيِم   .138  අඌදුබිල්ලාහි මිනෂ්ඨ්යෂ්ඨෙිතානිර් أَُعْوذُ بِاهلِل ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ
රජීම් ෙැෙි පවසමින් වම් පසට හැරී තුන්වරක් යකළ 
 සන්න.-ඉරිෙේයවන්- (මුස්ලිම්) 

 

 

43. ෙයමකටු තමා කරන දෑ තමාට බරක්ව  
විටක 

 اللَُّهمَّ َل َسْهَل ِإلَّ َما َجَعْلَتُه َسْهًل َوَأْنَت ََتَْعُل اْْلَْزَن ِإَذا ِشْئَت َسْهلً 

130. අල්ලාහුම්ම ලා සහ්ල ඉල්ලා මා ජඅල්තහූ සහ්ලන් 
වඅන්ත තජ්අලූල් හස්න ඉදා ෂ්ඨීඃත සහ්ලන්’ 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔබ කුමක් පහසු කරන්යන්ද එෙ හැර 
යවන කිසිවක් පහසුවන්යන් නැත. යශෝකෙ (කරදරෙ) ද ඔබ 
හිතුයවාත් නැති කළ හැක.   (ඉබ්නු හිබ්බාන්, 
ඉබ්නු සුන්නී) 

 

44. ෙම් පවක් කළ යකයනක ුකිව හා කළ ෙතුු 
දෑ 

140. කවයරකු යහෝ පාපෙක් කයළ් නම් ඔහු නිසිපරිදි වුළු 
යදෝවනෙ කර රකඅත් යදකක් සලාතයේ යෙදී අල්ලාහ්ය න් 
සමව අෙැද සිටී නම් අල්ලාහ් ඔහුට සමාව යනාදී සිටින්යන් 
නැත. (අබූ දාව ද්) 
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45. යෂ්ඨෙතිාන ්එළවා දැමීමට හා ඔහුය ් බාධක 
(මැදහිත ්වීම) නැතකිිරීම සඳහා කළ ෙතුු දෑ. 

141. ඔහුය ් හානිවලින් ආරක්ෂ්ඨා වීමට අල්ලාහ්ය ් ආරක්ෂ්ඨාව 
පැතිෙ ෙුතුෙි. (අබූදාව ද්, තිර්මිදි, අල්-කුර්ආන් සූරා අල්-
මුඃමින් : 88, 00 බලන්න) 

142. අදාන් (බාං ු) පැවසීම   (මුස්ලිම්, බුහාරි) 

143. භාවනායේ (සික්ර්) හි යෙදීම කුර්ආනෙ පාරාෙනා 
කිරීම. 

සටහන. ඔයබ් නිවයස් යසායහාන් (මිනීවලවල)් බවට පත් 
යනාකරන්න. සතයවශයෙන්ම  අල් බකරා සූරාව කිෙවන 
නිවසින් යෂ්ඨෙිතාන් බැහැරවී දුවන්යන්ෙ. (මුස්ලිම්) 

 උයද් සවස දික්ර් (භාවනා) හි යෙදීම, නිවසට 
පිවිසීයම්දී හා පිටවීයම්දී මස්ිදෙ තුලට පිවිසීයම්දී හා 
පිටවීයම්දී නින්දට ොයම්දී හා නින්යදන් අවදිවීයම්දී ප රකාශ 
කළ ෙුතු පාූ කිෙවීම, නින්දට යපර ආෙතුල් කුර්ෂ්ඨි කිෙවීම, 
අල්-බකරා අවසාන පරිච්යඃේදෙ කිෙවීම, ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂ්ඨරීක ලහු ලහුල් මුල්කු වලහුල් 
හම්දු වහුව අලා කුල්ලි යෂ්ඨෙිඉන් කදීර් ෙනුයවන් සිෙවාරෙක් 
කීම ෙනාදිෙ ම ින් ඒ දවස මුළුල්යල් යෂ්ඨෙිතාන්ය න් 
ආරක්ෂ්ඨාව අල්ලාහ් ඔහුට සලසා යදන්යන්ෙ. 

 

46. අසතුටු දාෙක සදිුවීමක් සදිුවුවයහාත ්යහෝ 
එෙ අසාර්යක ව  විටක 

 َدُر هللِا َوَما َشاَء فَ َعلَ قَ 

144. කදරුල්ලාහි වමාෂ්ඨාඅ ෆඅල 
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යත්රුමඃ අල්ලාහ්ය ් තීරණෙ පරිදි ඔහුට මනාප පරිදි සිදු 
කයළ්ෙ.  

සටහන: දුර්වලව  විශ්වාස වන්තොට වඩා ශක්තිමත් 
විශ්වාස වන්තො ඉතා යශර්ෂ්ඨ්ූෙ. ඔබට ප රයෙෝජනවත් යද් 
යකයරහි ඇල්මක් දක්වන්න. අල්ලාහ්ය න්ම උදේ පතන්න. 
සිත අගධරයෙට පත් කරයනා න්න. ජීවිතයේ ෙමක් 
සිදුව යවාත් අල්ලාහ්ට කැමති පරිදි එෙ සිදුව  බව සිතන්න. 
එයස් කළා නම් නැත්නම් යමයස් කළා නම් එෙ සිදු 
යනායවන්න තිබුණා ෙැෙි යනාසිතන්න එයස් සිතීම 
යෂ්ඨෙිතාන්ය ් උසි ැන්වීම මත සිදුවන්නක් බව තරයේ 
සිතන්න.  (මුස්ලිම්) 

 

47. ෙයමකටු දරුසම්පතක් ලැබුනු විට සුබ 
පැතමී 

 َِبَرَك هللاُ َلَك ِفْ اْلَمْوُهْوِب َلَك َوَشَكْرَت اْلَواِهَب، َوبَ َلَغ َأُشدَُّه،
 َوُرزِْقَت ِبرَّهُ 

145. බාරකල්ලාහු ලක ෆිල් මේහූබි ලක වෂ්ඨකර්තල් වාහිබ 
වබල  අෂු්ඨද්දහූ වරුසික්ත බිර්රහූ. 

යත්රුමඃ අල්ලාහ් ඔබට ලබාදුන් යදෙ යකයරහි අල්ලාහ් 
අභිවෘද්ධිෙ ඇති කරත්වා. එම පරිතයා ශීලිොට (අල්ලාහ්ට) 
ස්තූතිකරන්න. (එම දරුවා) ෙේවනෙට පත්යේවා. ඒ ම ින් 
ඔබට යසෞභා යෙ ලැයබ්වා. 

එෙට දිෙ ෙුතු පිළිතුරු.  යමම ආශිර්වාදෙ ලැබූ තැනැත්තා 
ආශිර්වාද කළ තැනැත්තාට පිළිතුරු වශයෙන් යමයස් කිව 
ෙුතුෙ. 

 َلَك وَِبَرَك َعَلْيَك، َوَجَزاَك هللاُ َخرْيًا َوَرزََقَك هللاُ ِمثْ َلُه،َِبَرَك هللاُ 
 َوَأْجَزَل ثَ َواَبكَ 
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බාරකල්ලාහු ලක වබාරක අයලෙික වජසාකල්ලාහු යකෙිරන් 
වරසක කල්ලාහු මිස්ලහු වඅජ්සල සවාබක. 

යත්රුමඃ ඔබට අල්ලාහ් අභිවෘද්ීෙ ලබා යදත්වා. ඔබට 
අල්ලාහ් ෙහපතක්ම උදාකරත්වා. ඔබටත් එවන් සම්පතක් 
ලබා යදත්වා ඔබට වැඩි වැඩියෙන් පින් ලැයබ්වා. 
 (නසාඉ, අස්කාර් නවවි) 

 

 

48. දරුවන් රැකවරණෙ ලබා න්නා ප රාර්යනා 

 َلمَّةإ  َعْيإ  ُكل ِ  َوِمنْ  َوَهامَّةإ  َشْيطَانإ  ُكل ِ  ِمنْ  التَّامَّةِ  اّللَِّ  ِبَكِلَماتِ  ُأِعْيذُُكَما

146. උඊදුකුමා බි කලිමාත්ලිලාහිත් තාම්මාති මින් කුල්ලි 
යෂ්ඨෙිතානින් වහාම්මතින් වමින් කුල්ලි අෙිනින් ලාම්මතින්  

ෙනුයවන් ප රකාශ කරමින් නබිතුමායණෝ හසන් හා හුයසෙින් 
තුමන්ලාට ආරක්ෂ්ඨාව පැතීම සිරිතක් කර  ත්හ. 

යත්රුමඃ සිෙලූම යෂ්ඨෙිතාන් වරුන්ය න් හා ඇස්වහ 
වැදීයමන් ඔබලා යදයදනාට අල්ලාහ්ය න් ආරක්ෂ්ඨාව පතමි.
 (බුහාරි) 

 

40. යරෝ ෙිකු හමවුී ඔහු සදහා (කළ ෙතුු) 
ප රාර්යනාව 

 اّللَُّ  َشاءَ  ِإنْ  َطُهورر  ِبَْسَ  لَ 

147. ලා බඃස තහූරන් ඉන්ෂ්ඨා අල්ලාහ්. 

යත්රුමඃ කිසිම වරදක් නැත. අල්ලාහ් කැමති නම් යමම 
යරෝ ිොව පිරිසිදු කරෙි. (සුව කරෙි).  (බුහාරි) 
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 َيْشِفَيكَ  َأنْ  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربَّ  اْلَعِظيمَ  اّللََّ  َأْسَألُ 

148. අස් අලූල්ලාහල් අලීම් රබ්බල් අර්ෂ්ඨිල් අළීම් අෙි 
ෙෂ්ඨ්ෆිෙක.  (7 වරක්) 

යත්රුම: උතුම්ව  අර්ෂ්ඨ්හි පරමාධිපතිොණන්ව  යශර්ෂ්ඨ්ූ ව  
අල්ලාහ්ය න් ඔබට සුවෙ ලබා යදන යමන් අෙැද සිටිමි. 

සටහනඃ මුස්ලිම් යකයනකු යරෝ ියෙක් ඉදිරියේ (හදීසයේ 
සදහන් පරිදි) යමම ප රාර්යනාව 7 වරක් කිෙෙි නම් (ඔහු 
ජීවත්වීමට වාසනාව ඇත්යතක් නම්) අනිවාර්ෙයෙන්ම ඔහුට 
සුවෙ ලැයබෙි. (අබූ දාව ද්, තිර්මිදි) 

50. යරෝ ියෙක ුහමුවී සුවදුක් විමසීයම් මහිමෙ. 

140. ෙයමක් තම මුස්ලිම් සයහෝදරෙකුය ් සුවදුක් විමසීමට 
ෙන්යන් නම් ඔහු වාඩිවන යතක් ස්වර් යේ පළතුරු 
යනළමින්  මන් කරන්යන්ෙ. ඔහු වාඩිව  විට (අල්ලාහ්ය ්) 
කරුණාව ඔහුව වසා නී. උයද් කාලෙක එයස් කරෙිනම් 
සවස් කාලෙ යතක් මලක්වරු 70 දහසක්ම ඔහුට ආශිර්වාද 
කරති. සවසක එයලස කරෙිනම් පසුදා උදෑසන දක්වා 
මලක්වරු 70 දහසක් ඔහුට ආශිර්වාද කරති’ (තිර්මිදි, 
ඉබ්නු මාජා) 

 

51. තම ජීවිතෙ යකයරහ ිකල යකරුණ ු
යරෝ ෙිකුය ් ප රාර්යනා 

 األْعَلى ِِبلرَِّفيقِ  َوَأْلِْْقِن  َواْرَِحِْن  ِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ 

150. අල්ලාහුම්ම ් ෆිර්ලි වර්හම්නි වඅල්හික්නි බිර් රෆීකිල් 
අ:ලා 
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යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් මය ් පේ ක්ෂමා කරනු මැන. මට 
කරුණාව දක්වනු මැන. ඉතා උසස් ව  මය ් මිතුරා සම  මා 
එක් කරනු මැන.                      (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

  

151. නබිතුමායණෝ තමාය ් මරණාසන්න අවස්යායේ තම අත් 
යදක වතුයර් යතමා තම මුහුණ පිරිමදිමින්  

 هللاُ ِإنَِّ لْلَمْوِت َسَكَراتإ َل ِإلَه ِإلَّ 

‘ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු ඉන්න ලිල් මේති සකරාතින්‘ 
ෙනුයවන් ප රකාශ කළහ. 

යත්රුමඃ නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර යවන කිසියවක් 
නැත. සතයවශයෙන්ම මරණෙට විවිධ බාධක ඇත. 
 (බුහාරි) 

 ِإَلهَ  َل َشرِْيَك َلُه لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  ، لَ َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  َوهللاُ َأْكَبُ، لَ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 
َة ِإلَّ ِِبهللِ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْْلَْمُد، لَ  اّللَُّ  لَّ إِ   وَل َحْوَل َوَل قُ وَّ

152. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු අල්ලාහු අක්බර් ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලා ෂ්ඨරීක 
ලහූ ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු ලා 
ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වලා හේල වලාකුේවත ඉල්ලා බිල්ලාහි. 

යත්රුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර යවන කිසියවක් 
නැත. අල්ලාහ් අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ. නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් 
හැර යවන කිසියවක් නැත. ඔහු එකීෙෙ. නැමදුමට සුදුස්සා 
අල්ලාහ් හැර යවන කිසියවක් නැත. ඔහු ඒකියෙකි. ඔහුට 
ආයද්ශ කිසියවක් (යහෝ කිසිවක්) නැත. නැමදුමට සුදුස්සා 
අල්ලාහ් හැර යවන කිසියවක් නැත පාලනෙ ඔහු සතුෙ. 
ප රශංසා ඔහුටමෙ. නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර යවන 
කිසියවක් නැත පාපෙකින් මිදීයම් හැකිොව යහෝ ෙහපතක් 
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කිරීයම් ශක්තිෙ අල්ලාහ්ය න් මිස (තව යකයනකු ය න් 
ලැයබන්යන්) නැත.   (තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා) 

 

52. මරණාසන්න අයෙකුට මතක් කළ ෙතුු යද්’ 

153. කවයරකුය ් අවසාන වචනෙ ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු 
වන්යන්ද ඔහු ස්වර් ෙට ඇතුල් වන්යන්ෙ.   (අබූ 
දාව ද්, සහීහ් අල්-ජාමිඋ) 

 

53. දුකක් කරදරෙක් ඇති ව  අෙක ුකිව ෙුත ු
ප රාර්යනා 

َها َخرْيًا ِل  َوَأْخِلفْ  ُمِصيَبِت  ِف  ْأُجْرِن  اللَُّهمَّ  رَاِجُعونَ  ِإَلْيهِ  َوِإنَّ  ّلِلَِّ  ِإنَّ   ِمن ْ

154. ඉන්නා ලිල්ලාහි වඉන්නා ඉයලෙිහි රාිඌන් අල්ලාහුම්ම 
අජ්රිනී ෆී මුසීබති වඅක්ලිෆ්ලී ගකරන් මින්හා. 

යත්රුමඃ සතයවශයෙන්ම අපි අල්ලාහ් යවනුයවන් ජීවත් 
යවමු. ඔහු යවතම නැවත ෙන්යනමු. ො අල්ලාහ් මා විඳින 
යම් දුයකන් මට ෙහපතක්ම සලසනු මැන. යමෙට වඩා 
ෙහපත් තත්ත්වෙකට මා පත් කරනු මැන.  
     (මුස්ලිම්) 

 

54.  මළ අයෙකුය ් ඇස් වසමින් කිව ෙතුු 
ප රාර්යනාව 

 َواْغِفرْ  اْلَغاِبرِينَ  ِف  َعِقِبهِ  ِف  َواْخُلْفهُ  اْلَمْهِديِ يَ  ِف  َدرََجَتهُ  َواْرَفعْ  ..………لِ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ 
 ِفيهِ  َلهُ  َونَ وِ رْ  َقْبِهِ  ِف  َلهُ  َواْفَسحْ  اْلَعاَلِميَ  َربَّ  َيَ  َوَلهُ  َلَنا
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155. අල්ලාහුම්ම ්ෆිර් ලි (එම ජනාසායේ නම සඳහන ්
කරමින්) වර්ෆඃ දරජතහු ෆිල් මහ්දිෙිෙීන් වහල්ෆුහු ෆිල් 
අකිබිහි ෆිල්ඃඃකාබිරීන් වඃක් ෆිරලනා වලහු ො රබ්බිල් 
ආලමීන්’ වෆ්සහ්ලහූ ෆී කබ්රිහී වනේවර්ලහු ෆීහි. 

යත්රුමඃ (ඔහුය ් නම සදහන් කර) අසවලාය ් පේ 
සමාකරනු මැන. ෙහම   ිෙවුන් සම  ඔහුය ් තත්ත්වෙද 
උසස් කරනු මැන. ඔහුය න් පසුව එන අෙටද එයස්ම ලබා 
යදනු මැන. විශ්වයේ පරමාධිපතිොයණනි. ඔහුටද අපටද 
පාප ක්ෂමාව ලබා යදනු මැන. ඔහුය ් කබ්රයේ (මිනිවයල්) 
ඉඩ පහසුව ඇතිකරනු මැන. එතුළ ආයලෝකෙද ලබා යදනු 
මැන. (මුස්ලිම්) 

 

55. මළ (මෘතයද්හෙ) ජනාසා සලාතයෙද්ී 

 ِِبْلَماءِ  َواْغِسْلهُ  ُمْدَخَلهُ  َوَوسِ عْ  نُ ُزَلهُ  َوَأْكرِمْ  َعْنهُ  َواْعفُ  َوَعاِفهِ  َواْرَِحْهُ  َلهُ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ 
 َخرْيًا َدارًا َوَأْبِدْلهُ  الدََّنسِ  ِمنْ  بْ َيضَ األَ  الث َّْوبَ  نَ قَّْيتَ  َكَما اْْلَطَاَيَ  ِمنْ  َونَ قِ هِ  َواْلَبَدِ  َوالث َّْلجِ 

 َعَذابِ  ِمنْ  َوَأِعْذهُ  اْْلَنَّةَ  َوَأْدِخْلهُ  َزْوِجهِ  ِمنْ  َخرْيًا َوَزْوًجا َأْهِلهِ  ِمنْ  َخرْيًا ْهلً َوأَ  َدارِهِ  ِمنْ 
 النَّارِ  َعَذابِ  ِمنْ  َأوْ  اْلَقْبِ 

156. අල්ලාහුම්මඃෆිර්ලහූ වර්හම්හු වආෆිහි වඃෆු අන්හු 
වඅක්රිම් නුස්ලහූ වවස්සිඃ මුද්කලහු වඃසිල්හු බිල්මාඉ 
වස්සල්ි වල් බරදි වනක්කිහි මිනල් කතාො කමා 
නක්කෙිතස් සේබල් අබ්ෙල මිනද්දනස්’ වඅබ්දිල්හු දාරන් 
ඝෙිරන් මින් දාරිහි වඅහ්ලන් ඝෙිරන් මින් අහ්ලිහි වසේජන් 
ඝෙිරන් මින් අහ්ලිහී වසේජන් ඝෙිරන් මින් සවිිහි. 
වද්හිල්හුල් ජන්නත වඅඉද්හු මින් අදාබිල් කබ්ර් වඅදාබින් 
නාර්. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ්. ඔහුය ් පේ ක්ෂමා කරනු මැන. ඔහුට 
කරුණාවද දක්වනු මැන. ඔහුට සමාව දී සුවෙද ලබා යදනු 
මැන. ඔහුය ් නිවහන අ නා ස්යානෙක් කරනු මැන. ඔහු 
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ෙන ස්යානෙ විශාල කරනු මැන. ජලෙ පිනි හා අෙිස් යොදා 
ඔහු පිරිසිදු කරනු මැන. කුණු ඉවත් කළ සුදු යරද්දක් යස් 
ඔහුය ් පේ යසෝදා (ඔහුය ් ආත්මෙ) පිරිසිදු කරනු මැන. 
ඔහුය ් නිවසට වඩා අ නා නිවසක්ද” ඔහුය ් පවුයල් අෙට 
වඩා අ නා පේලක්ද, ඔහුය ් බිරිඳට වඩා අ නා බිරිඳක්ද 
ඔහුට ලබා යදනු මැන. තවද ඔහුට ස්වර් ෙ ලබාදී කබ්රයේ 
(මිනිවයල්) හා අපායේ යේදනාවන්ය න් ඔහුව මුදවා  නු 
මැන. (මුස්ලිම්) 

 

 َمنْ  اللَُّهمَّ  َوَغائِِبَنا َوَشاِهِدنَ  َوأُنْ ثَانَ  َوذََكِرنَ  وََكِبرِينَ  َوَصِغرِينَ  َوَميِ ِتَنا ِْلَيِ َنا اْغِفرْ  اللَُّهمَّ 
َتهُ  َتهُ  َوَمنْ  َيَانِ ْلِ ا َعَلى َفَأْحِيهِ  ِمنَّا َأْحيَ ي ْ  ََتْرِْمَنا لَ  اللَُّهمَّ  ْلْسَلمِ ا َعَلى فَ تَ َوفَّهُ  ِمنَّا تَ َوف َّي ْ

 بَ ْعَدهُ  لََّناُتضِ  لَ وَ  َأْجَرهُ 

157. අල්ලාහුම්ම මඃෆිර් ලිහෙිෙිනා වමෙිෙිතිනා වෂ්ඨාහිද්නා 
වඝාෙිබ්නා වසඝීරිනා වකබීරිනා වදකරිනා වඋන්සානා 
අල්ලා හුම්ම මන් අහ්ෙෙිතහූ මින්නා ෆ අහ්ෙිහී අලල් ඊමාන් 
වමන් තවෆ්ෆෙිතහූ මින්නා ෆතවෆ්ෆහු අලල් ඉස්ලාම් 
අල්ලාහුම්ම ලා තහ්රිම්නා අජ්රහූ වලා තුළිල්ලනා බඃදහූ. 

යත්රුම: අප අතරින් මරණෙට පත්ව  අෙටද, අප අතයර් 
ජීවත්ව සිටින්නවුන්ටද, යමහි පැමිණ සිටින අෙටද, 
යනාපැමිණි අෙටද අපය ් වැඩිහිටිෙන්ටද බාලෙින්ටද 
අපය ් පිරිමින්ටද  ැහැණුන්ටද පාපක්ෂමාව ලබා යදනු 
මැන, අප අතයර් ජීවත්ව සිටින සිෙලූ යදනා ඊමානෙ මත 
ජීවත් කරවනු මැන, අප අතයරන් මිෙ ෙන්නවුන් 
මුස්ලිම්වරුන් වශයෙන්ම මිෙ ෙන්නට සලස්වනු මැන. ඔහුට 
ලබා යදන (යහාඳ) ප රතිලල අපට යනාවළක්වනු මැන’ 
ඔහුය න් පසු අපව යනාමඟ ොමට ඉඩ යනායදනු මැන.  
 (ඉබ්නු මාජා, අහ්මද්) 
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َنةِ  ِمنْ  َفِقهِ  ِجَواِركَ  َوَحْبلِ  ِذمَِّتكَ  ِف  نإ ُفلَ  ْبنَ  نَ ُفلَ  ِإنَّ  اللَُّهمَّ   َوَأْنتَ  النَّارِ  َوَعَذابِ  اْلَقْبِ  ِفت ْ
 الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  َواْرَِحْهُ  َلهُ  َفاْغِفرْ  َواْْلَق ِ  اْلَوَفاءِ  َأْهلُ 

158. අල්ලාහුම්ම ඉන්න ෆුලානිබ්නි ෆුලානින් ෆී දිම්මතික 
වහබ්ලි ිවාරික. ෆකිහි මින් ෆිත්නතිල් කබ්රි. ව අදාබින් 
නාර් වඅන්ත අහ්ලූල් වෆාඉ වල් හක්කි. ෆඃෆිර්ලහූ වර්හම්හු 
ඉන්නක අන්තල්  ෆ රුර් රහීම්. 

 

යත්රුම: ො අල්ලාහ්, සතයවශෙයන්ම අසවලාය ් පුතාවන 
අසවලා ඔයබ් භාරෙට හා ආරක්ෂ්ඨාවට පත් විෙ. එනිසා 
මිනීවයල් හා අපායේ සිදුවිෙ හැකි කරදර හා 
යේදනාවන්ය න් යමාහු ආරක්ෂ්ඨා කරනු මැන. ඔබ 
යපායරාන්දු ඉටු කරන්යනකි ඔහුය ් පේ කෂ්ඨමා කරනු මැනව. 
කරුණාව දක්වනු මැනව. ඔබ සමාව ලබාදීයම් යශර්ෂ්ඨ්ූයෙකු 
හා අසීමිතව  කාරුණිකොණන්ද වන්යන්ෙ.  
 (ඉබ්නු මාජා, අබූ දාව ද්) 

 دْ زِ فَ  انً سِ مُْ  انَ كَ  نْ إِ  ,هِ ابِ ذَ عَ  نْ عَ  ِن  غَ  تَ نْ أَ وَ  ،كَ تِ ِحَْ رَ  ىَل إِ  اجَ تَ احْ  كَ تَ مَ أَ  نُ ابْ وَ  ،كَ دُ بْ عَ  مَّ هُ اللَّ 
 هُ نْ عَ  زْ اوَ جَ تَ ف َ  ائً ي ْ سِ مُ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ، هِ انِ سَ حْ إِ  ِفْ 

150. අල්ලාහුම්ම අබ්දුක වබ්නු අමතික ඉහ්තාජ ඉලා 
රහ්මතික වඅන්ත ඝනිෙිෙුන් අන් අදාබිහි ඉන් කාන 
මුහ්සිනන් ෆසිද් ෆී ඉහ්සානිහි. වඉන් කාන මුසීආන් 
ෆතජාවස් අන්හු. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔයබ් වහලාව  ඔයබ් වහලිෙය ් දරුවා 
ඔයබ් කරුණාව අවශය අයෙකු බවට පත්විෙ. ඔහුට දඬුවම් 
කිරීයම් අවශයතාවක් ඔබට නැත. ඔහුට කුසල් ඇත්නම් ඒවා 
අධික කරනු මැන. ඔහු පේකළ අයෙකු නම් ඒ  ැන 
යනාසලකා හරිනු මැන (සමාව යදන්න)   
 (හාකිම්) 
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56. ළදරු මරණෙක සලාතයෙහිඃ ්කිව ෙතුු 
ප රාර්යනාව 

ًعا َُمَاًِب. اللَّ  ُهمَّ اللَُّهمَّ َأِعْذُه ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ, اللَُّهمَّ اْجَعْلُه فَ َرطًا َوُذْخًرا ِلَواِلَدْيِه، َوَشِفي ْ
ُهَما َوَاْعِظْم ِبِه ُاُجْوَرَُهَا، َوَأْلِْْقُه ِبَصاِلِح اْلُمْؤِمِنْيَ، َواْجَعْلهُ  ِفْ َكَفاَلِة  ثَ قِ ْل ِبِه َمَوازِيْ ن َ

ْيِم َوَأْبِدْلُه َدارًا َخرْيًا ِمْن َدارِِه، َوَأْهًل َخرْيًا ِمْن َأْهِلِه ِه ِبَرِْحَِتَك َعَذاَب اْلَْحِ ِإبْ َراِهْيَم، َوقِ 
 اللَُّهمَّ اْغِفْرِ أَلْسَلِفَنا، َوَأفْ َراِطَنا, َوَمْن َسبَ َقَنا ِِبِْلَْيَان

160. අල්ලාහුම්ම අඉද්හු මින් අදාබිල් කබ්රි (වඉන් කාල) 
අහ්ලාහුම්ම මජ්අල්හු ෆරතන් වදුහ්රන් ලි වාලියදෙිහි 
වෂ්ඨෆීඅන් මුජාබන් අල්ලාහුම්ම සක්කිල් බිහී මවාසීනහුමා 
වඅඃලිම් බිහි. උජ රහුමා. අවල්හික්හූ බි සාලිහිල් මුඃමිනීන 
වජ්අල්හු. ෆී කෆාලති ඉබ්රාහීම වකිහී බි රහ්මතික අදාබල් 
ජහීම්. වඅබ්දිල්හු දාරන් ඝෙිරන් මින් දාරිහි වඅහලන් 
කෙිරන් මින් අහ්ලිහි අල්ලාහුම්මඃ ්ෆිර්ලී අස්ලාමිනා 
වඅෆ්රාතිනා මන් සබකනා බිල් ඊමාන්. 

සටහන: අබූ හුයරෙිරා තුමා කිසිම පාපෙක් යනාකළ 
ළමයෙකු යවනුයවන් ඉටුකළ මරණ සලාතයේදී මාද ඔහු 
පිටුපසින් සිටින විට ඉහත ප රාර්යනෙ කරනු මට ඇසිනෙි 
සෙීදු බින් අල්-මුසෙිෙිබ් තුමා පැවසීෙ. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් මිනීවයල් යේදනායවන් යමාහුව නිදහස් 
කරනු මැන. ො අල්ලාහ් යමාහුය ් යදමේපිෙන් විසින් 
(තමන්ට) කලින් සපො න්නා ලද (ඉතිරි කළ) කුසලක් 
යලසද ඔවුන් යවනුයවන් ආොචනා (උපකාර) කළ හැකි 
තත්ත්වෙටද පත් කරනු මැන. ො අල්ලාහ් ඔවුන්ය ් (පේපින්) 
කිරීයම්දී කුසල් වල බර වැඩිවීමට යමෙ යහ්තුවක් කරය න 
ඔවුන්ය ් කුසල් වැඩිකර  ැනීමට යම් (දරුවාය ්) මරණෙ 
යහ්තුවක් යවත්වා’ ෙහපත් විශ්වාසවන්තෙින් සම  ඔහු 
එක්කරත්වා, ඉබ රාහිම්ය ් භාරෙට යමාහු පත්කර අපායේ 
 ින්යනන්ද ඔහු යබ්රා නිත්වා’ ඔහුය ් නිවසට වඩා අ නා 



 

96 

නිවසක්ද ඔහුය ් පවුයල් අෙට වඩා අ නා පවුලක්ද ඔහුට 
අෙිිතිකර යදත්වා. අපට කලින් පැමිණි අෙටත්, අපට කලින් 
පැමිණි ළමුන්ට හා කලින් පැමිණි විශ්වාසවන්තෙින්ටද පාප 
සමාව ලබා යදනු මැන.   (මුක්නී, මුහිම්මාතිල් 
ආම්මාතිල් උම්මා) 

 اللَُّهمَّ اْجَعْلُه َلَنا فَ َرطًا، َوَسَلًفا، َوَأْجًرا

161. අල්ලාහුම් මජ්අල්හූ ලනා ෆර්දන් වසලෆන් වඅජ්රන් 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් එම දරුවා අපට සං  රහ කරන්යනකු 
යලසද අප ඉතිරි කළ යදෙක් හා ෙහපත් ප රතිලාභෙක්ද කර 
යදනු මැන 

සටහනඃ (මිෙ ිෙ) ළදරුවන් සදහා සලාතයේ යෙදුන හසන් 
තුමා අල්-ෆාතිහා සූරාව පාරාෙනෙ කිරීයමන් අනතුරුව 
හදීසයේ එන ප රාර්යනාවන්ද කළහ.   (ෂ්ඨර්හුස් 
සුන්නා) 

 

57. දුකක්  ැන දැන ත ්විටක 

 َوْلَتْحَتِسبْ  فَ ْلَتْصِبْ  ُمَسًمى ِبََِجلإ  ِعْنَدهُ  وَُكل   َأْعَطى َما َوَلهُ  َأَخذَ  َما ّلِلَِّ  ِإنَّ 

162. ඉන්න ලිල්ලාහි මා අකද වලහු මා අඃතා වකුල්ලූන් 
ඉන්දහූ බි අජලින් මුසම්මා ෆල්තස්බිර් වල් තහ්තසිබ්. 

යත්රුම: සතයවශයෙන්ම අල්ලාහ් ලබා ත් යදෙ ඔහුට 
අෙිතිෙ’ ඔහු දුන් යදෙද ඔහුට අෙිතිෙ සෑම යදෙකටම ඔහු 
දින නිෙම කර ඇත’ එයහෙින් ඉවසීයමන් සිටින්න යමෙින් 
ෙහපතක්ම බලායපායරාත්ත වන්න’   
 (බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

 َعَزاَءَك، َوَغَفَر ِلَميِ ِتَك.َاْعَظَم هللاُ َأْجَرَك، َوَأْحَسَن 
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163. අඃලමල්ලාහු අජ්රක වඅහ්සන අසාඅක වඃ ්ෆර් 
ලිමෙිෙිතික. 

යත්රුම: අල්ලාහ්, ඔයබ් ෙහපත් ප රතිලාභ අධික කරත්වා 
ඔයබ් යශෝකෙ තුනී කරත්වා ඔබය ් මළ අෙට පාප සමාව 
ලබා යදත්වා ෙැෙි පැවසීමද වටින්යන්ෙ. (ඉමාම් නවවි 
අද්කාර්) 

 

58. මෘත යද්හෙ මිනීවල තුළ තබන විට 

 ِبْسِم هللِا َوَعَلى ُسنَِّة َرُسْوِل هللاِ 

163. බිස්මිල්ලාහි වඅලා සුන්නති රසූලිල්ලාහි. 

යත්රුමඃ අල්ලාහ්ය ් ශුද්ධව  නාමයෙන් අල්ලාහ්ය ් 
දූතොණන්වන මුහම්මද් තුමාණන් කළ පරිදි (යම් මළසිරුර 
කබ්රෙ තුළ තැන්පත්කරමු)   (අබූ දාව ද්) 

50. මෘත යද්හෙ කඳ භමූදානෙ කළ පසු. 

 اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه اللَُّهمَّ ثَ بِ ْتهُ 

164. අල්ලාහුම්මඃෆිර් ලහූ අල්ලාහුම්ම සබ්බිත්හූ 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් ඔහුය ් පවි සමාකරනු මැන. තවද ඔහු 
ස්යාවරව සිටීමට සලස්වනු මැනව.  (අබූ දාව ද්, හාකිම්) 

සටහනඃ මළ සිරුර භූමදාන කිරීයමන් පසු නබිතුමායණෝ තම 
සයහෝදරෙින් අමතා ‘ඔබලාය ් සයහාදරො යවනුයවන් 
පාපක්ෂමාව ෙදින්න. සතය වශයෙන්ම ඔහුව දැන් ප රශ්න 
කරනු ලබන්යන් ෙැ‘ ෙි ප රකාශ කළහ. 

 

60. යසායහාන ්අසලට ොයම්දී 
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ََيرِ  َأْهلَ  َعَلْيُكمْ  مُ السَّلَ   ِحُقوَن،لَ  ِبُكمْ  اّللَُّ  َشاءَ  إنْ  َوِإنَّ  َواْلُمْسِلِمَي، اْلُمْؤِمِنيَ  ِمنْ  الدِ 
 .اْلَعاِفَيةَ  َوَلُكمْ  َلَنا اّللََّ  ْسَألُ أَ  ( .َواْلُمْسَتْأِخرِينَ  ِمنَّا اْلُمْستَ ْقِدِميَ  اّللَُّ  َويَ ْرَحمُ )

165. අස්සලාමු අයලෙිකුම් අහ්ලද් දිොරි, මිනල් මුඃමිනීන වල් 
මුස්ලිමීන් වඉන්නා ඉන්ෂ්ඨා අල්ලාහු බිකුම් ලාහිකූන් 
(වෙර්හමුල්ලාහුල් මුස්තක්දිමීන මින්නා වල් මුස්තඃකිරීන්) අස් 
අලූල්ලාහ ලනා වලකුමුල් ආෆිො. 

යත්රුමඃ විශ්වාසවන්තෙින් හා මුස්ලිම්වරුන්ය න් ෙුත ්
නිවැසිෙනි, ඔබලාට ශාන්තිෙ අත්යේවා. අල්ලාහ් කැමැත්ත 
පරිදි අපිද ඔබ සම  එක්වන්යනමු. (අපය න් කලින් පැමිණි 
අෙටත් පසුව පැමියණන අෙටත් යදවිෙන්ය ් කරුණාව 
හිමියේවා.) ඔබටත් අපටත් යදවිෙන්ය න් සුවෙ පතන්යනමි. 
 (මුස්ලිම්, ඉබ්නු මාජා) 

 

61.  සලුං හමන විට කිව ෙුත ුප රාර්යනාව 

 .َشر َِها ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ ، َخرْيََها َأْسأَُلك إن ِ  اللَُّهمَّ 

166. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලුක යකෙිරහා වඅඌදුබික මින් 
ෂ්ඨර්රිහා 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් (යම් සුළ ින් ලැබිෙ ෙුතු) ෙහපත 
ඉල්ලන අතර එෙින් සිදුවිෙ හැකි අෙහපතින් ආරක්ෂ්ඨා කරන 
යලස ඔයබන් ඉල්ලමි. (අබූ දාව ද්, ඉබ්නු මාජා) 

 َما َوَشر ِ  َشرِ َها ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  ِبهِ  ُأْرِسَلتْ  َما َوَخرْيَ  ِفيَها َما َوَخرْيَ  َخرْيََها َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 
 ِبهِ  ُأْرِسَلتْ  َما َوَشر ِ  ِفيَها

167. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක කෙිරහා වකෙිර මා ෆීහා 
වකෙිර මා උර්සිලත් බිහී වඅඌදුබික මින් ෂ්ඨර්රිහා වෂ්ඨර්රි 
මා ෆීහා වෂ්ඨර්රි මා උර්සිලත් බිහි. 
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යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් සතයවශයෙන් මම යමම සුළය ් හා 
එහි අන්තර් තව  ෙහපතද ෙමක් සඳහා එෙ එවනු 
ලැබුයේද එහි ෙහපතද ඔයබන් පතමි. තවද යමම සුළඟ හා 
එහි අන්තර් තව  අෙහපතින්ද එෙ ෙමක් සදහා එවනු 
ලැබුයේද එම අෙහපතින්ද ඔයබන් ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. 
(බුහාරි,මුස්ලිම්) 

 

62. අකණුු  සන විට කිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

 ِخيَفِتهِ  ِمنْ  َواْلَمَلِئَكةُ  ِبَْمِدهِ  الرَّْعدُ  ُيَسبِ حُ  الَِّذي ُسْبَحانَ 

168. සුබ්හානල්ලදී ෙුසබ්බිහුර් රඃදු බිහම්දිහි වල් මලාඉකතු 
මින් හීෆතිහි. 

යත්රුමඃ ඔහු සුවිශුද්ධෙ. ඔහු වනාහි. ඔහුය ් ප රශංසාව 
තුලින් අකුණු  සන අතර ඔහුට ඇති බිෙ නිසා මලක්වරු 
ඔහුට නැමදුම් කරති. (මුඅත්තා) 

 

63. වැසස් ඉලල්ා කිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

ثًا اْسِقَنا اللَُّهمَّ   آِجلإ  َغرْيَ  ِجلً َعا َضار إ  َغرْيَ  َنِفًعا َمرِيًعا َمرِيًئا ُمِغيثًا َغي ْ

160. අල්ලාහුම්ම අස්කිනා ඝෙිසන් මුඝීසන් මරීඅන් නාෆිඅන් 
 ෙිර ලාර්රින් ආිලන්  ෙිර ආිලින්’ 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් උපකාරෙක් විෙ හැකි, සශ රකී කළ 
හැකි, යකාළ පාටින් බැබල විෙ හැකි අනතුරක් යනාකර 
ෙහපතක් කළ හැකිව  වැස්සක් ප රමාද යනාවී ඉක්මනින් අපට 
ලබා යදනු මැනව.   (අබූ දාව ද්) 

 

 اللَُّهمَّ َأِغثْ َنا، اللَُّهمَّ َأِغثْ َنا، اللَُّهمَّ َأِغثْ َنا.
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170. අල්ලාහුම්ම අ ිස්නා, අල්ලාහුම්ම අ ිස්නා, අල්ලාහුම්ම 
අ ිස්නා. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් අපට වැස්ස ලබා යදනු මැනව. ො 
අල්ලාහ් අපට වැස්ස ලබා යදනු මැනව. ො අල්ලාහ් අපට 
වැස්ස ලබා යදනු මැනව. (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 اْلَميِ تَ  بَ َلَدكَ  َوَأْحيِ  َرِْحََتكَ  َواْنُشرْ  َوََبَاِئَمكَ  ِعَباَدكَ  اْسقِ  اللَُّهمَّ 

171. අල්ලාහුම්ම අස්කි ඉබාදක වබහාඉමක, වන්ෂ්ඨුර් 
රහ්මතක වඅහ්ෙී බලදකල් මෙිෙිත. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් ඔයබ්  ැත්තන් හා ඔයබ් සිේපා සතුන්ට 
ජලෙ සපො යදනු මැන. ඔයබ් කරුණාව පතුරවනු මැන. 
විනාශව  ඔයබ් භූමිෙට ජීවෙ ලබා යදනු මැන.  (අබූ දාව ද්) 

 

 

64. වැස්ස වසින විට කිව ෙුත ුප රාර්යනාව 

 اللَُّهمَّ َصيِ ًبا َنِفًعا

171. අල්ලාහුම්ම සෙිෙිබන් නාෆිඅන්. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් යමම වැස්ස ප රයෙෝජනවත් යදෙක් 
බවට පත් කරනු මැන.   (බුහාරි) 

 

65. වැසස් අවසානයේද ීකිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

 ُمِطْرَن ِبَفْضِل هللِا َوَرِْحَِتهِ 

172: මුතිර්නා බිෆළ්ලිල්ලාහි වරහ්මතිහි  
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යත්රුම: අල්ලාහ්ය ් මහා කාරුණිකත්වෙ තුළින් අපට 
වැස්ස වසින ලදී. 

යත්රුම: අල්ලාහ්ය ් මහා කාරුණිකත්වෙ තුළින් අපට 
වැස්ස වසින ලදී.   (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 

66. වලාකළුු ඉවතව්ීම පිණිස කිව ෙුත ු
ප රාර්යනාව 

َنا اللَُّهمَّ  َنا لَ وَ  َحَواَلي ْ  الشََّجرِ  َوَمَناِبتِ  اأْلَْوِديَةِ  َوُبطُونِ  َوالظِ َرابِ  اْْلَكامِ  َعَلى اللَُّهمَّ  َعَلي ْ

174. අල්ලාහුම්ම හවාලෙිනා වලා අයලෙිනා අල්ලාහුම්ම 
අලල් අකාමි’ වල් ඉරාබි වබ්තුනිල් අේදිෙති වමනා බිතිස් 
සජ්රි. 

යත්රුමඃ අප වටා වැස්ස වස්සවනු මැන. අපට අනතුරක් 
සිදුවන අෙුරින් යනාව, ඇල යදාළ  ස්යකාළන් කදු ආදිෙ 
මත වැස්ස වස්සනු මැන. 

      (බුහාරි, 
මුස්ලිම්) 

 

 

67. මලුද්වයස ්නව හඳ දකින විට 

َنا َأِهلَّهُ  اللَُّهمَّ   َويَ ْرَضى، رَب َُّنا ُيُِبُّ  ِلَما َوالت َّْوِفيقِ  َواِْلْسَلمِ  َوالسََّلَمةِ  َواِْلَيَانِ  ِِبأَلْمنِ  َعَلي ْ
 اّللَُّ  َورَبُّكَ  رَب َُّنا
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175. අල්ලාහුම්ම අහිල්ලහු අයලෙිනා බිල් අම්නි වල් ඊමානි 
වස්සලාමති වල් ඉස්ලාමි වත්තවිෆීකි ලිමා තුහිබ්බු රබ්බනා 
ව ෙර්ලා රබ්බුනා වරබ්බුකල්ලාහු. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් සාමෙ විශ්වාසෙ ශාන්තිෙ හා ඉස්ලාම් 
ෙනාදිෙත් සම  හා ඔබ පිළි ත් දෑ යවත ඔයබ් උපකාරෙත් 
සමඟ අපට යම් හඳ උදාකරවනු මැන. එම්බල සඳ ඔයබත් 
අයපත් රක්ෂ්ඨිතොණන් අල්ලාහ්ෙ. (තිර්මිදි 5/504, 
3/157) 

 

68.උපවාසයෙන ්මියදන විට (මිදමී* කිව ෙුත ු
ප රාර්යනාව 

 اّللَُّ  َشاءَ  ِإنْ  ْجرُ ألَ ا َوثَ َبتَ  اْلُعُروقُ  َوابْ تَ لَّتْ  الظََّمأُ  َذَهبَ 

176. දහබල් ලමඋ වබ්තල්ලතිල් උරූකු වසබතල් අජ්රු 

ඉන්ෂ්ඨා අල්ලාහ්. 

යත්රුමඃ පිපාසෙ නැතිවිෙ, නහර ප රාණවත් විෙ, අල්ලාහ් 
මනාපවුවයහාත් ෙහ ප රතිලල හිමියේ.  (අබූදාව ද්, අල්-
ජාමිඋ) 

 ِل  تَ ْغِفرَ  َأنْ  َشْيءإ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  الَِّت  ِبَرِْحَِتكَ  َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 

177. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක බිරහ්මතිකල්ලතී වසිඅත් 
කුල්ල යෂ්ඨෙිඉන් අන් ත ්ෆිර්ලි. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් සෑම යදෙක් මතම පැතිරී ඇති ඔයබ් 
කරුණාව තුළින් සතය වශයෙන්ම මය ් පේ සමාකරනයමන් 
ඔයබන් අෙැද සිටින්යනමි.  (ඉබ්නු මාජා) 
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60. කෑමට යපර කිව ෙුත ුප රාර්යනාව 

للاِ بِْسِم  .178  බිස්මිල්ලාහ් (අල්ලාහ්ය ් නාමයෙන් ආරම්භ කරමි) 
ෙනුයවන් ආහාර  න්නා කිව ෙුතුෙ. එෙ ආරම්භයේ කීමට 
අමතක ව  කල  

ِلِه َوآِخِرهِ    බිස්මිල්ලාහි ෆී අේවලිහි වආහිරිහි. එහි بِسِم للِا فِْي أَوَّ
ආරම්භෙත් අවසානෙත් අල්ලාහ්ය ් නාමයෙන් (ආහාර 
 නිමි) ෙනුයවන් කිව ෙුතුෙ. (අබූ දාව ද්, තිර්මිදි) 

170. අල්ලාහ් කවයරකුට ආහාර ලබා දුන්යන්ද ඔහු යමයස් 
ප රකාශ කළ ෙුතුෙි. 

  ِمْنهُ  َخرْيًا َوَأْطِعْمَنا ِفيهِ  َلَنا َِبِركْ  اللَُّهمَّ 

අල්ලාහුම්ම බාරික්ලනා ෆීහී වඅත්ඉම්නා කෙිරන් මින්හු. 

යත්රුම : ො අල්ලාහ් අපට යමහි අභිවෘද්ධිෙ ඇති කරනු 
මැනව. තවද මීට වඩා ෙහපත් දෑ අපට ආහාර වශයෙන් 
ලබා යදත්වා. 

අල්ලාහ් කවයරකුට කිරි බීමට ලබා දුන්යන්ද ඔහු යමයස් 
ප රකාශ කළ ෙුතුෙි. 

 ِمْنهُ  َوِزْدنَ  ِفيهِ  َلَنا َِبِركْ  اللَُّهمَّ 

අල්ලාහුම්ම බාරික් ලනා ෆීහි වසිද්නා මින්හු. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් අපට යමහි අභිවෘද්ධිෙ ඇති කරනු 
මැනව. තවද එෙින් අපට වර්ධනෙක් ඇති කරත්වා. 
 (තිරිමිදි) 

 

70. ආහාර  ැනයීමන ්පස ුකිව ෙුත ුප රාර්යනාව 

ةإ  لَ وَ  ِمنِ   َحْولإ  َغرْيِ  ِمنْ  َوَرزََقِنيهِ  الطََّعامَ  َهَذا َأْطَعَمِن  الَِّذي ّلِلَِّ  اْْلَْمدُ   قُ وَّ
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180. අල්හම්දුලිල්ලා හිල්ලද ී අත්අමනී හාදත් තආම 
වරසකනීහි මින් ඝෙිරි හේලින් මින්නී වලා කුේවති. 

යත්රුමඃ මය ් හැකිොයවන් යහෝ ශක්තියෙන් යතාරව මට 
යම් අහාරෙ සපො දුන් අල්ලාහ්ට සිෙලූ ප රශංසා 
හිමිවන්යන්ෙ. (අබූදාව ද්, ඉබ්නු මාජා,. අත්තිර්මිදි) 

 رَب َُّنا َعْنهُ  ُمْستَ ْغًن  لَ وَ  ُمَودَّعإ  لَ وَ  َمْكِفي إ  َغرْيَ  ِفيهِ  ُمَبارًَكا طَيِ ًبا َكِثريًا َِحًْدا ّلِلَِّ  اْْلَْمدُ 

181. අල්හම්දු ලිල්ලාහි හම්දන් කසීරන් තෙිෙිබන් මුබාරකන් 
ෆීහී ඝෙිර මක්ෆිෙිෙින් වලා මුවද්දඉන් වලා මුස්තඃ ්නන් 
අන්හු රබ්බනා. 

යත්රුම: වඩාත් අලංකාරව ත්, නිමාවක් නැතිව ත් ප රශංසාවන් 
අල්ලාහ්ටමෙ. එම ප රශංසාවන්ට අපි කිසිදා සමු යනායදන 
අතර එයලස කිරීම අතයවශයෙ. ඔහු අයප් යදවිෙන්ෙ. 
 (බුහාරි, තිරිමිදි) 

 

 

 

71. අමතු්තා විසින් සං  රහ කළ අෙට කිව ෙුත ු
ප රාර්යනාව 

 َواْرَِحُْهمْ  ََلُمْ  َواْغِفرْ  َرزَقْ تَ ُهمْ  َما ِف  ََلُمْ  َِبِركْ  اللَُّهمَّ 

182. අල්ලාහුම්ම බාරික්ලහුම් ෆීමා රසක්තහුම් වඃ ්ෆිර්ලහුම් 
වර්හම්හුම්  

යත්රුම: ො අල්ලාහ් ඔවුන්ට ඔබ ලබා දුන් යදෙින් 
අභිවෘද්ධිෙ ඇති කරනු මැන’ ඔවුන්ය ් පේ සමාකර 
කරුණාවද පහළ කරනු මැන. (මුස්ලිම්) 
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72. බීමට (පානෙක් දුන් යකයනකුට කිව ෙුත ු
ප රාර්යනාව 

 َسَقاِنْ  َمنْ  َوَأْسقِ  َأْطَعَمِن  َمنْ  َأْطِعمْ  اللَُّهمَّ 

183. අල්ලාහුම්ම අත්ඉම් මන් අත්අමනී වස්කි මන් සකානී 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් මට ආහාර දුන් අෙට ආහාරද පානෙ 
දුන් අෙට පානෙන්ද ලබා යදත්වා.  (මුස්ලිම්) 

  

 
73. පවුයල ්යකයනකයු  ්නිවසකදී උපවාසයෙන ් 

මිදුයනාත් කිව ෙුත ුප රාර්යනාව 

 ِئَكةُ اْلَملَ  َعَلْيُكمْ  َوَصلَّتْ  بْ َرارُ لَ ا َطَعاَمُكمْ  َوَأَكلَ  الصَّاِئُمونَ  ِعْندَُكمْ  َأْفَطرَ 

184. අෆ්තර ඉන්දකුමුස්සාඉමූන් වඅකල තආමකුමුල් අබ්රාරු 
වසල්ලත් අයලෙිකුමුල් මලාඉකතු. 

යත්රුම: උපවාස ශීලෙ රුක්කාව  උදවිෙ නුඹලා ඉදිරියේ 
එෙ අත්හැරිෙහ. ෙහපත් උදවිෙ නුඹලාය න් ආහාරද  ත්හ. 
මලක්වරු නුඹලාට ප රාර්යනාද කළහ.   (අබූ දාව ද්, 
ඉබ්නු මාජා) 

 

74. සං  රහෙක් සූදානම්වී තයිබදද්ී ඒ සදහා 
(අන ්අෙ එෙ භකු්ත ිවිදීමින ්සටිින විට) 

යනෝම්බි (උපවාස ශීලෙ) අත් යනාහළ අෙක ු
ප රාර්යනායේ නිෙැලිෙ ෙතුුෙි. 

නුඹලාය න් අෙකු යභෝජන සං  රහෙකට ආරාධනා කරනු 
ලැබූ විට යහයතම එම ආරාධනාව පිළි ත ෙුතුෙ. උපවාස 
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ශීලෙ රැඃුක සිටි අෙකු නම් ප රාර්යනායේ නිෙැලිෙ ෙුතුෙ. 
උපවාස ශීලෙ යනාරැඃුක්යකක් නම් ආහාර අනුභව කළ 
ෙුතුෙි ෙන්යනන් නබි තුමායණෝ ප රකාශ කළහ.  (මුස්ලිම්) 

 

75. උපවාස ශීලයේ යෙදුන ුඅයෙකටු ෙයමක් පරුෂ්ඨ 

වචනයෙන් බනීෙි නම් යහයතම صائم ْ  මම උපාවාස ශීලෙ إن ِ
රකින අෙකු යවමි’ මම උපවාස ශීලෙ රකින අෙකු යවමි 
ෙැෙි පැවසිෙ ෙුතුෙ.  (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 

76. නෙිමිත කාලෙට යපර හට න්නා පළතුරු 
දකින විට කිව ෙුතු ප රාර්යනාව 

 
نَ  ِف  لََنا َوَِبِركْ  َصاِعَنا ِف  لََنا َوَِبِركْ  َمِديَنِتَنا ِف  َلَنا َوَِبِركْ  ََثَِرنَ  ِف  َلَنا َِبِركْ  اللَُّهمَّ   ُمدِ 

187. අල්ලාහුම්ම බාරික්ලනා ෆී සමරිනා වබාරික් ලනා ෆී 
මදීනතිනා වබාරික් ලනා ෆී සාඉනා වබාරික්ලනා ෆී මුද්දිනා. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් අයප් පළතුරුවල අභිවෘද්ධිෙ ඇති 
කරත්වා, අයප් න රෙටද අභිවෘද්ධිෙ ඇති කරත්වා. අයප් 
මිණුම් දඬු වලද අභිවෘද්ධිෙ ඇති කරත්වා. අපය ් යදෝත 
(අහුර)ටද අභිවෘද්ධිෙ ඇති කරත්වා.(මුස්ලිම්) 

 

77. කිඹුහමු්  ෙි විට කිව ෙුත ුප රාර්යනාව 

 

188. ඔබ අතුරින් අෙකුට කිඹුහුමක්  ිෙවිට ඔහු   ِاْلَحْمُد ِهلل 
අල්හම්දු ලිල්ලාහ් (අල්ලාහ්ටම සිෙලූ ප රශංසා) ෙැෙි කිව 
ෙුතුෙ. ඔහුය ් සයහෝදරො ඔහුට  يَْرَحُمَك للا ෙර්හමුකල්ලාහ් 
(අල්ලාහ් ඔබට කරුණා කරත්වා) ෙැෙි කිව ෙුතුෙ. එෙ 
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ඇසුයනාත් නැවතත් එම තැනැත්තා (එනම්) කිඹිහුම්  ිෙ 
තැනැත්තා)  للاُ َويُْصِلُح بَالَُكمْ يَْهِدْيُكُم  ෙහ්දීකුමුල්ලාහු වෙුස්ලිහු 
බාලකුම් (අල්ලාහ් ඔබට නිවැරදි මඟ යපන්වා ඔයබ් සිෙලූ 
කාරයෙන් ෙහපත් බවට පත් කරත්වා) ෙැෙි පවසන්න. 
 (බුහාරි) 

 

78. ප රතකි්යෂ්ඨප් කරන අයෙක ුකිඹුහමුක් හැර 
අල්හම්දුලලිල්ාහ් ෙැෙි කී විට 

 

َويُْصِلُح بَالَُكمْ يَْهِدْيُكُم للاُ   .180  ෙහ්දීකුමුල්ලාහු වෙුස්ලිහු බාලකුම් 
(අල්ලාහ් ඔබට නිවැරදි මඟ යපන්වා ඔයබ් සිෙලූ කාර්ෙෙන් 
ෙහපත් බවට පත් කරත්වා) ෙැෙි පවසන්න.  

   

79. (අලුතනි්( විවාහ ව  යකයනකුට කිව ෙුත ු
ප රාර්යනාව 

َنُكَما َوََجَعَ  َعَلْيكَ  َوَِبَركَ  َلكَ  اّللَُّ  َِبَركَ   َخرْيإ  ِف  بَ ي ْ

190. බාරකල්ලාහු ලක වබාරක අයලෙික වජම බෙිනකුමා ෆී 
හඃෙිරින්. 

යත්රුමඃ අල්ලාහ් ඔබට අභිවෘද්ධිෙ ලබා යදත්වා. ඔබටත ්
අභිවෘද්ධිෙ ලබාදී ෙහපත් කාර්ෙෙන්හි ඔබ යදපළ 
සම ියෙන් කටෙුතු කිරීමට සලස්වත්වා.    (අබූ 
දාව ද්, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා) 

80. විවාහ  ිවිස ත ්හා සේිපාවුන් මිලදී  ත ්
අෙක ුකිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

101. ඔබ ස්ත රිෙක් විවාහකර  ත් විට යහෝ යස්වකෙකු මිලදී 
 ත් විට  
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 َجبَ ْلتَ َها َما َشر ِ  َوِمنْ  َشر َِها ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َعَلْيهِ  َجبَ ْلتَ َها َما َوَخرْيَ  َخرْيََها َأْسأَُلكَ  ِإن ِ  اللَُّهمَّ 
 َعَلْيهِ 

අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලූක හඃෙිරහා වහඃෙිර මා ජබල්තහා 
අයලෙිහි වඅඌදුබික මින් ෂ්ඨර්රිහා වමින්ෂ්ඨර්රි මා ජබල්තහා 
අයලෙිහි. 

එයමන්ම ඔටුයවක් මිලදී  ත් විට උය ් යමාල්ලියෙන් උඩ 
යකාටස අල්ලාය න ඉහත සඳහන් පරිදි කිව ෙුතුෙි. 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් මම ඔයබන් යමහි ෙහපතද යමහි 
පටවන දෑහි ෙහපතද පතමි. තවද යමහි හානියෙන්ද යමහි 
පටවන දෑහි හානියෙන්ද ආරක්ෂ්ඨාවද පතමි.  

81. බිරිඳ සමඟ ලංි ික ඇසුරට යපර කිව ෙතුු 
ප රාර්යනාව 

َنا اللَُّهمَّ  اّللَِّ  ِبْسمِ   ِمْنهُ  َرزَقْ تَ َنا َما الشَّْيطَانَ  َوَجنِ بْ  الشَّْيطَانَ  َجنِ ب ْ

102. බිස්මිල්ලාහි අල්ලාහුම්ම ජන්නිබ්නෂ්්ඨ යෂ්ඨෙිතානි වජන්නිබ් 
මා රසක්තනා මින්හු. 

යත්රුම: අල්ලාහ්ය ් නාමයෙන් ො අල්ලාහ් යෂ්ඨෙිතාන්ව 
අයපන් ඈත් කරනු මැන. ඔබ විසින් අපට යදනු ලබන 
යදෙටද යෂ්ඨෙිතාන්ය ් (උවඳුරුවලින්) ආරක්ෂ්ඨාව සලසනු 
මැන.   (බුහාරි) 

82. යකෝපෙ නයිවනන් කිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

 الرَِّجيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنْ  ِِبّللَِّ  َأُعوذُ 

103. අඌදු බිල්ලාහි මිනෂ්ඨ්යෂ්ඨෙිතානිර් රජීම්. 

යත්රුමඃ පළවා හරින ලද යෂ්ඨෙිතාන්ය ් නපුයර් සිට 
ආරක්ෂ්ඨා කරන යලස අල්ලාහ්ය න් පතමි.  (බුහාරි) 
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83. (යරෝ යෙන්) පරීක්ෂ්ඨාවට ලක්ව  අයෙක් මණු 
 ැයසන විට කිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

 
 تَ ْفِضْيلً  َخَلقَ  َمَّنْ  َكِثريإ  َعَلى َوَفضََّلِن  ِبهِ  كَ ابْ َتلَ  َمَّا َعاَفاِن  الَِّذي ّلِلَِّ  اْْلَْمدُ 

104. අල්හම්දු ලිල්ලා හිල්ලදී ආෆානී මිම් මබ්තලාක බිහි 
වෆල්ලලනී අලා කසීරින් මිම්මන් හඃලක තෆ්ලීලා 

යත්රුමඃ කුමකින් ඔබව පරීක්ෂ්ඨණෙට ලක් කයළ්ද එෙින් මාව 
යබ්රා, මට නියරෝ ිකම ලබාදී, මවන ලද යබායහෝ අෙට වඩා 
වැද ත් අන්දමින් මාව ජීවත් කරවනු මැන. අල්ලාහ්ට සිෙලූ 
ප රසංශා හිමියේවා.     (තිර්මිදි) 

 

84. සභාවක වාඩිවන විට කිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

105.නබි (සල්) තුමා ෙම් තැනක වාඩිවී නැවත නැ ිටීමට 
යපර පහත සඳහන් අෙුරින් සිෙ වරක්ම කිෙූ බව ඉබ්නු 
උමර් (රලි) තුමායණෝ ප රකාශ කළහ. 

 اْلَغُفورُ  الت َّوَّابُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  َعَليَّ  َوُتبْ  ِل  اْغِفرْ  َرب ِ 

රබ්බි ් ෆිර්ලී වතුබ් අයලෙිෙ ඉන්නක අන්තත් තේවාබුල් 
 ෆ ර් 

යත්රුමඃ මය ් රක්ෂ්ඨිතොණනි. මය ් පේ ක්ෂමා කරනු මැන. 
සතය වශයෙන්ම පසුතැවිල්ල පිළි ත්යත්ත් පේ 
සමාකරන්යන්ත් ඔබෙි. මම ඔබ යවතටම හැයරන්යනමි. 
 (තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා) 

 

 



 

110 

85. සභායේදී සදිුවුනු යද්වල ්(අඩ ුපාඩු) සඳහා  
සමාව ෙැදීයම්දී කිව ෙුතු ප රාර්යනාව. 

 

 ِإلَْيكَ  َوَأُتوبُ  َأْستَ ْغِفُركَ  َأْنتَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َأْشَهدُ  َوِبَْمِدكَ  اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ 

106. සුබ්හානකල්ලාහුම්ම වබිහම්දික අෂ්ඨ්හදු අන්ලා ඉලාහ 
ඉල්ලා අන්ත අස්තඃෆිරුක වඅතූබු ඉයලෙික. 

යත්රුම: ො අල්ලාහ් සිෙලූ පැසසුම් ඔබටමෙ. ඔබ 
සුවිශුද්ධෙ ඔබ හැර යවනත් යදවිෙකු නැත ෙැෙි මම සාක්ෂ්ඨි 
දරමි. ඔබට කන්නලේ කර පාප ක්ෂමාව ඉල්ලමි. තවද ඔබ 
යවතටම යොමු යවමි.  

සටහන: අල්ලාහ්ය ් දූතොයණෝ සභාවක අසුන් න්නාවිටත් 
අල්කුර්ආනෙ පාරාෙනා විටත් සලාතෙ ඉටු කළ විටත් 
යමයලස අවසන් කරන බව ආෙිෂ්ඨා තුමිෙ වාර්තා කර ඇත.
 (තිර්මිදි, අබූ දාව ද්, නසාඉ, ඉබ්නු මාජාහ්) 

 

86. අලල්ාහ් ඔබට ක්ෂමාවයදත්වා ෙි ෙයමක් කී 
විට ඔහුට කිව ෙුත ුප රාර්යනාව 

 

 َوَلكَ 

107. ව ලක 

යත්රුම: ඔබටත් එයස්ම යේවා (අහ්මද්, නසාඊ) 

 

87. ඔබට ෙහපතක් කළ අයෙකු සදහා කිව 
ෙුත ුප රාර්යනාව 

 
 َجَزاَك هللاُ َخرْيًا
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108. ජසාකල්ලාහු කෙිරා 
යත්රුමඃ අල්ලාහ් ඔබට ෙහපත් ප රතිලල ලබා යදත්වා. 
(තිර්මිදි) 
  

88. දජ්ජාල්ය ් හානියෙන් අල්ලාහ්ය ් 
ආරක්ෂ්ඨාව ලබා  ැනීමට 

100. 1. සූරා අල්-කහ්ෆ් හි ආරම්භක ආොත් 10 කවයරකු 
යනාකඩවා පාරාෙනා කරමින් පැමියණෙිද දජ්ජාල්ය ් 
හානියෙන් අල්ලාහ්ය ් රැකවරණෙ ඔහුට ලැයබනු ඇත. 

 2. සෑම සලාතෙකම අවසානයේ තෂ්ඨහ්හුද්හි 
(අත්තහෙිොත්හි) දජ්ජාල්ය ් හානියෙන් අල්ලාය ් ආරක්ෂ්ඨාව 
පැතීම. 

 

80. අලල්ාහ් යවනුයවන් සතයවශයෙන්ම මම 
ඔබ ප රිෙකරමිෙ ිෙයමක් කීයවාත ්ඔහු සදහා 

කිව ෙුත ුප රාර්යනාව 
 

َتِن  الَِّذي َأَحبَّكَ   َلهُ  َأْحبَ ب ْ

200. අහබ්බකල්ලදී අහ්බබ්තනී ලහූ 
යත්රුම : ඔබ කවුරු සඳහා මට ප රෙි කරන්යන්ද ඔහු ඔබටත් 
ප රෙි කරත්වා. (අබූ දාව ද්) 
 

00. උපකාරෙක් වශයෙන ්තම වසත්ුව ඔබට 
දුන් තැනැත්තාට කිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

 
 َوَماِلكَ  َأْهِلكَ  ِف  َلكَ  اّللَُّ  َِبَركَ 

201. බාරකල්ලාහු ලක ෆී අහ්ලික වමාලික 
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යත්රුම:  ඔයබ් පවුයල් අෙට හා ඔයබ් වස්තුවට අල්ලාහ් 
අභිවෘද්ධිෙ ලබා යදත්වා.  (බුහාරි) 

 

01. ණෙ දුන් තැනැතත්ාට ණෙ පිෙවීයම්දී ණෙ 
 ැතෙිා කිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

 
َا َوَماِلكَ  َأْهِلكَ  ِف  َلكَ  اّللَُّ  َِبَركَ   َداءُ لَ َوا اْْلَْمدُ  السََّلفِ  َجَزاءُ  ِإَنَّ

202. බාරකල්ලාහු ලක ෆී අහ්ලික වමාලික ඉන්නමා ජසාඋස් 
සලෆිල් හම්දු වල්-අදාඋ 

යත්රුම:  ඔයබ් පවුයල් අෙට හා ඔයබ් වස්තුවට අල්ලාහ් 
අභිවෘද්ධිෙ ලබා යදත්වා. ණෙ හිමිොට ප රතිඋපකාරෙක් 
වශයෙන් යදනු ලබන්යන් ප රශංසා කිරීම හා ණෙ පිෙවීමෙ. 
 (නසාඉ) 

 

02. අලල්ාහ්ව සමකිරීමකට බිෙව  අවසය්ාවක 

ْ َأُعْوُذ ِبَك َأْن ُأْشِرَك   ِبَك َوَأَن َأْعَلُم، َوَأْستَ ْغِفُرَكِ ملَا َل َأْعَلمُ اللَُّهمَّ ِإن ِ

203. අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදුබික අන් උෂ්ඨ්රික බික වඅන 
අඃලමුණ වඅස්ත ්ෆිරුක ලිමා ලා අඃලමු. 

යත්රුම : ො අල්ලාහ් මා දැනදැනම ඔබට ෙමක් 
සමකිරීයමන් මා ආරක්ෂ්ඨා කරන යමන් ඔයබන් අෙදිමි තවද 
යනාදැනුවත්වම මය න් සිදුව  පේවලට ඔයබන් සමාව අෙැද 
සිටිමි.  (අහ්මද්) 

 

03. අලල්ාහ් ඔබට අභිවෘද්ධිෙ ලබා යදතව්ාෙි 
පැත ූඅෙකුට කිව ෙුත ුප රාර්යනාව 
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 َوِفْيَك َِبَرَك هللاُ 

204. වෆීක බාරකල්ලාහු 

යත්රුම : අල්ලාහ් ඔබටත් අභිවෘද්ධිෙ ලබා යදත්වා. (ඉබ්නු 
සුන්නී, ඉබ්නු කෙිෙූම්) 

 

04. දුර් ණුවලින ්වැළකීමට 

 َل َطرْيَ إلَّ َطرْيَُك وَل َخرْيَ ِإلَّ َخرْيَُك، َوَل ِإلَه َغرْيُكَ   اللَُّهمَّ 

205. අල්ලාහුම්ම ලා තෙිර ඉල්ලා තෙිරුක, වලා කෙිර ඉල්ලා 
හෙිරුක, වලා ඉලාහ ඝෙිරුක. 

යත්රුම : ො අල්ලාහ් ඔයබ් දුර් ුණෙ හැර යවනත් 
දුර් ුණෙක් නැත. ඔයබ් ෙහපත හැර යවනත් ෙහපතක් 
නැත. ඔබ හැර යවනත් යදවිෙකුද නැත.  
 (අහ්මද්, ඉබ්නු සුන්නී) 

 

05. වාහනෙට න ින විට කිව ෙුත ුප රාර්යනාව 

 ارَب ِنَ  ِإىَل  َوِإنَّ  ، ُمْقرِِنيَ  هُ لَ  ُكنَّا َوَما َهَذا َلَنا َسخَّرَ  الَِّذي ُسْبَحانَ ِبْسِم هللِا، اْْلَْمُدِ هلِل 
َقِلُبونَ  َك ، هللاُ َأْكَبُ، هللاُ َأْكَبُ، ُسْبَحانَ اْْلَْمُدِ هلِل، اْْلَْمُدِ هلِل، اْْلَْمُدِ هلِل، هللاُ َأْكَبُ  َلُمن ْ

ْ ظََلْمُت نَ ْفِسْي َفاْغِفْر ِلْ، َفِإنَُّه َل يَ ْغِفُر ال نُ ْوَب ِإلَّ َأْنتَ اللَُّهمَّ ِإن ِ ذُّ  

206. බිස්මිල්ලාහි, අල්හම්දු ලිල්ලාහි සුබ්හානල්ලදී සහ්හර 
ලනා හාදා වමා කුන්නා ලහූ මුක්රිනීන් වඉන්නා ඉලා 
රබ්බිනා ලමුන්කලිබූන්. අල්හම්දු ලිල්ලාහ්, අල්හම්දු ලිල්ලාහ්, 
අල්හම්දු ලිල්ලාහ්, අල්ලාහු අක්බර්, අල්ලාහු අක්බර්, 
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අල්ලාහු අක්බර්, සුබ්හානකල්ලාහුම්ම ඉන්නී ළලම්තු නෆ්සී 
ෆ ්ෆිර්ලී ෆඉන්නහූ ලා ෙ ්ෆිරුද්දුනූබ ඉල්ලා අන්ත. 

යත්රුම : අල්ලාහ්ය ් නාමයෙනි, සිෙලූ ප රශංසා අල්ලාහ්ටමෙ. 
යමෙ අප හට මැඩපවත්වා දුන්නාව  (අල්ලාහ්) සුවිශුද්ධෙ. ඒ 
සඳහා කිසිම හැකිොවක් අපට යනාමැත. නිෙතවශයෙන්ම  
අපය ් පරමාධිපති යවතම අපි නැවත ො ෙුත්යතෝ යවමු. 
සිෙලූ ප රශංසා අල්ලාහ්ටමෙ. සිෙලූ ප රශංසා අල්ලාහ්ටමෙ. 
සිෙලූ ප රශංසා අල්ලාහ්ටමෙ. අල්ලාහ් අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ, අල්ලාහ් 
අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ, අල්ලාහ් අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ, ො අල්ලාහ් ඔබ 
සුවිශුද්ධෙ. නිෙත වශයෙන්ම මා මටම අපරාධකර ත්යතමි. 
එනිසා ඔබ මට සමාව ලබා යදනු මැනව’ ඔබ හැර පේ 
සමාකරදීමට යවන කිසිවකු නැත. (අබූ දාව ද්) 

 

06.  මයනද්ී කිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

 هللاُ أْكَبُ، هللاُ أْكَبُ، هللاُ أْكَبُ 
َقِلُبونَ  رَب َِنا ِإىَل  َوِإنَّ  ، ُمْقرِِنيَ  َلهُ  ُكنَّا َوَما َهَذا َلَنا َسخَّرَ  الَِّذي ُسْبَحانَ  َلُمن ْ  

 َناَعَلي ْ  َهوِ نْ  اللَُّهمَّ  تَ ْرَضى َما َملِ اْلعَ  َوِمنْ  َوالت َّْقَوى اْلِبَّ  َهَذا َسَفِرنَ  ِف  َنْسأَُلكَ  ِإنَّ  اللَُّهمَّ 
 ِإن ِ  ُهمَّ اللَّ  اأْلَْهلِ  ِف  َواْْلَِليَفةُ  َفرِ السَّ  ِف  الصَّاِحبُ  َأْنتَ  اللَُّهمَّ  بُ ْعَدهُ  َعنَّا َواْطوِ  َهَذا َسَفَرنَ 

َقَلبِ  َوُسوءِ  اْلَمْنَظرِ  وََكآبَةِ  السََّفرِ  َوْعثَاءِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  َواأْلَْهلِ  اْلَمالِ  ِف  اْلُمن ْ  
 

207. අල්ලාහු අක්බර්, අල්ලාහු අක්බර්, අල්ලාහු අක්බර්, 
සුබ්හානල්ලදී සහ්හර ලනා හාදා වමා කුන්නා ලහූ 
මුක්රිනීන් වඉන්නා ඉලා රබ්බිනා ලමුන්කලිබූන්. අල්ලාහුම්ම 
ඉන්නා නස්අලූක ෆ සෆරිනා හාදල් බිර්ර වත්තක්වා වමිනල් 
අමලි මා තර්ළා. අල්ලාහුම්ම හේවින් අලෙිනා සෆරනා හාදා 
වත්වි අන්නා බුඃදහූ. අල්ලාහුම්ම අන්තස් සාහිබු ෆිස් සෆරි 
වල්-කලීෆතු ෆිල්-අහ්ලි, අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදුබික මින් 
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වඃසාඉස්-සෆරි ව කඅබතිල්-මන්ළරි වසූඉල් මුන්කලබි ෆිල් 
මාලි වල්-අහ්ලි. 

යත්රුම : අල්ලාහ් අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ, අල්ලාහ් අති යශරෂ්්ඨ්ූෙ, 
අල්ලාහ් අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ, යමෙ අප හට වසඟ කර දුන්නාව  
(අල්ලාහ්) සුවිශුද්ධෙ. ඒ සඳහා කිසිම හැකිොවක් අපට 
යනාමැත. නිෙතවශයෙන්ම  අපය ් පරමාධිපති යවතම අපි 
නැවත ො ෙුත්යතෝ යවමු. ො අල්ලාහ්  යමම  මයන්දී 
ෙහපතද බිෙැබතිමත්භාවෙද ක රිොවලින් ඔබ පිළි න්නා 
දෑද ඔයබන් අෙැද සිටින්යනමු’ තවද ො අල්ලාහ් අයප් යමම 
 මන පහසු කරනු මැනව’ එහි දුර යකටිකර යදනු මැනව. 
යමම  මයන් ස ො උරුමකරු ඔබෙි’ පවුයල් නියෙෝිතොද 
ඔබෙි. ො අල්ලාහ් යමම  මනින් සිදුවිෙ හැකි යවයහයසන්ද 
මය ් ඉරිෙේවල යවනස්වීයමන්ද මය ් පවුලට හා මය ් 
ධනෙට සිදුවිෙ හැකි නරකින්ද ආරක්ෂ්ඨා කරන යමන් මා 
ඔයබන් පතමි.  

නැවත හැරී එන විට ඒ සම ම පහත සඳහන් ප රාර්යනාවද 
පැවසිෙ ෙුතුෙ. 

َحاِمُدونَ  ِلَرب َِنا َعاِبُدونَ  ََتئُِبونَ  آيُِبونَ   

ආෙිබූන තාඉබූන ආබිදූන ලිරබ්බිනා හාමිදූන්.  

යත්රුම :  මයනන් ආපසු හැරී පාපසමාව අෙදිමින් අයප් 
රක්ෂි්ඨතොණන්ට ස්තූති කරමින් පැමියණන්යනමු.  (මුස්ලිම්) 

 

07.  මකට යහෝ න රෙකට ඇතුල ්වීයම්දී කිව 
ෙුත ුප රාර්යනාව 

َأقْ َلْلَن، َوَربَّ ْبِع َوَما اللَُّهمَّ َربَّ السَّمَواِت السَّْبِع َوَما َأْظَلْلَن، َوَربَّ اأَلْرِضْيَ السَّ 
ا،  َهِذِه اْلَقْريَِة َوَخرْيَ َأْهِلهَ الشََّياِطْيِ َوَما َأْضَلْلَن، َوَربَّ الرِ ََيِح َوَما َذرَْيَن. َأْسأَُلَك َخرْيَ 

َها، َوَأُعْوُذ ِبَك ِمْن َشر َِها، َوَشرِ  َأْهِلَها، َوَشرِ  َما فِ  َهاَوَخرْيَ َما ِفي ْ ي ْ  
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208. අල්ලාහුම්ම රබ්බස් සමාවාතිස් සබ්ඉ වමා අළ්ලල්න, 
වරබ්බල් අර්ළීනස්-සබ්ඉ වමා අක්ලල්න, වරබ්බෂ්ඨ් ෂ්ඨොතීනි 
වමා අළ්ලල්න වරබ්බර් රිොහි වමා දරෙින අස්අලූක කෙිර 
හාදිහිල් කර්ෙති වකෙිර අහ්ලිහා වකෙිර මා ෆීහා 
වඅඌදුබික මින් ෂ්ඨර්රිහා වෂ්ඨර්රි අහ්ලිහා වෂ්ඨර්රි මා ෆීහා. 

යත්රුම : ො අල්ලාහ් අහස්තල හත හා එවාෙින් යසවණ 
සැපෙූ පරමාධිපතිොණනි, තවද භූමිතල හා ඒවා දරා සිටින 
ඒවායේ පරමාධිපතිොණනි, යෂ්ඨෙිතාන්වරු හා ඔවුන් යනාම  
ෙැව වන්ය ් පරමාධි පතිොණනි, සුළඟ හා එෙ හමා ොමට 
සැලැස්ව  පරමාධිපතිොණනි, යම්  යම්ද යම් 
 ම්වැසිෙන්ය ්ද යම්  යම් ඇති යවනත් යද්වල්වලද ෙහපත 
සලසා යදනු මැනව. යම්  යම්ද යම්  ම්වැසිෙන්ය ්ද  යම් 
ඇති යවනත් යද්වල්වලද අෙහපතින් අපව ආරක්ෂ්ඨා කරනු 
මැනව. (හාකිම්) 

 

08. කඩ වීදිෙට ඇතලු්වීයම්ද ීකිව ෙුත ු
ප රාර්යනාව 

 وتُ َيَُ  لَ  َحي   َوُهوَ  َوَُيِيتُ  ِييُيُْ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 
َقِديرر  َشْيءإ  ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْْلَرْيُ  بَِيِدهِ   

200. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂ්ඨරීක ලහූ ලහුල් 
මුල්කු වලහුල්-හම්දු ෙුහ්ෙී වෙුමීතු වහුව හේෙුන් ලා ෙමූතු 
බිෙදිහිල් කෙිරු වහුව අලා කුල්ලි යෂ්ඨෙිඉන් කදීර්. 

යත්රුම : (නැමදුමට සුදුස්සා) අල්ලාහ් හැර යවන යදවිෙකු 
නැත. ඔහු ඒකීෙෙ. ඔහුට ආයද්ශව කිසිවක් නැත. 
සර්වාධිරාජයෙ ඔහු සතුෙ. සිෙලූ ප රශංසා ඔහු සතුෙ. ඔහු 
පණ යදන්යන්ෙ. මරණෙට පත් කරවන්යන්ෙ. ඔහු සදා 
යනාමැයරන සජීවොෙ. සෙිලූ ෙහපත ඔහු සතුෙ. සිෙලූ දෑ 
යකයරහි ශක්තිෙ ඇත්තාෙ.  (තිර්මිදි) 
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00.  මන් කරන වාහනෙ පළුදු වුයනාත ්කිව 
ෙුත ුප රාර්යනාව 

 ِبْسِم هللاِ 

210. බිස්මිල්ලාහි. යත්රුම : අල්ලාහ්ය ් නාමයෙනි.  (අබූ 
දාව ද්) 

 

100. ම ෙිා විසින් (නවියස්) සටිින්නාට කිව ෙතුු 
ප රාර්යනාව 

َوَدائُِعهُ  َتِضيعُ  لَ  الَِّذي اّللََّ  َأْستَ ْوِدُعكَ   

211. අස්තේදිඋකුමුල්ලාහ ල්ලද ීලා තළීඋ වදාඉඋහූ 

යත්රුම : අල්ලාහ් යවත මම ඔබව භාර කරමි ඔහු වනාහි 
ඔහු යවත භාරකළ කිසිවක් අපයත් යනාෙවන්යන්ෙ. (ඔහු 
විසින් සිෙල්ල ආරක්ෂ්ඨා කරන්යන්ෙ.)  (අහ්මද්) 

 

101. (නිවයස)් සටිිනන්ා ම ිොට කිව ෙුත ු
ප රාර්යනාව 

َعَمِلكَ  َوآِخرَ  َوَأَمانَ َتكَ  ِديَنكَ  اّللََّ  اْستَ ْودِعْ   

212. අස්තේදිඋල්ලාහ දීනක වඅමානතක වකවාතීමු අමලික 

යත්රුම : ඔයබ් ආ ම, ඔයබ් ආරක්ෂ්ඨාව හා ඔයබ් ක රිොවන් 
සිෙල්ල අල්ලාහ්ට භාර කරමි.   (අහ්මද්) 

ُثَما اْْلَرْيَ  َلكَ  َوَيسَّرَ  ،َذنْ َبكَ  َوَغَفرَ   الت َّْقَوى، اّللَُّ  َزوََّدكَ   ُكْنتَ  َحي ْ
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213. සේවදකල්ලාහුත් තක්වා ව ෆර දන්බක වෙස්සර 
ලකල් කෙිර හෙිසු මා කුන්ත 

යත්රුම : අල්ලාහ් ඔබට තක්වා නමැති බිෙබැතිභාවෙ 
දාොද කරත්වා. ඔයබ් පේ සමා කරත්වා. ඔබ යකායහ් 
සිටිෙත් ඔබට ෙහපත ලබා යදත්ව. (තිර්මිදි) 

 

102.  මයන්දී තක්බීර් හා තස්බීහ් පැවසීම 

214 අප කන්දක් නැ ීයම්දී අල්ලාහු අක්බර් (අල්ලාහ් අති 
යශරෂ්්ඨ්ූෙ) පල්ලමක් බැසීයම්දී සුබ්හානල්ලාහ් (අල්ලාහ් 
සුවිශුද්ධෙ) ෙනුයවන්ද ප රකාශ කයළමුෙි ජාබිර් (රලි) 
තුමායණෝ ප රකාශ කළහ. 

 

103. අළුෙම  මන් කරන ම ෙික ුකිව ෙුත ු
ප රාර්යනාව 

عَ  َنا ئِهِ َبلَ  َوُحْسنِ  اّللَِّ  ِبَْمدِ  َساِمعر  َسَِ َنا رَب ََّنا َعَلي ْ َنا َوَأْفِضلْ  َصاِحب ْ  النَّارِ  ِمنْ  ِِبّللَِّ  َعاِئًذا َعَلي ْ

215. සමිඅ සාමිඋන් බිහම්දිල්ලාහි වහුස්නි බලාඉහි අලෙිනා 
රබ්බනා සාහිබ්නා වඅෆ්ළිල් අයලෙිනා ආඉදන් බිල්ලාහි 
මිනන් නාර්. 

යත්රුම : ඇහුම්කන් යදන්නා ඇහුම්කන් දුන්යන්ෙ. අප යවත 
අල්ලාහ් දාොද කර ඇති දාොදන් යවනුයවන් අපි ඔහුට 
ප රශංසා කයළමු. අපය ් පරමාධිපතිොණනි” අපව ආරක්ෂ්ඨා 
කරනු මැන. තවද අප යවත දාොදෙන් පහළ කරනු මැන. 
නිරයෙන් අල්ලාහ්ය න් ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. (යමම ප රාර්යනාව 
කරන්යනමි.) (මුස්ලිම්) 

 

104.  මයන්ද ීයහෝ යවනත ්අවස්යාවක (ෙමකින්) 
බහින විට 
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َخَلقَ  َما َشر ِ  ِمنْ  التَّامَّاتِ  اّللَِّ  ِبَكِلَماتِ  َأُعوذُ   

216. අඌදු බිකලිමාතිල්ලාහිත් තාම්මාති මින් ෂ්ඨර්රි මා 
හඃලක්. 

යත්රුම : අල්ලාහ්ය ් ප ර්ණව  වචනෙන් තුළින් ඔහුය ් 
මැවීම්වලින් (සිදුවිෙ හැකි උවදුරුවලින්) ආරක්ෂ්ඨාව 
ඔහුය න්ම පතන්යනමි.  (මුස්ලිම්) 

 

105.  මන ය ාස් ආපසු එන විට කිව ෙතුු 
ප රාර්යනාව 

217. උස්තැන්වලින්  මන් කරන විට තක්බීර් (අල්ලාහු 
අක්බර්) ෙැෙි පවසා පසුව  

 آيُِبونَ  َقِديرر  َشْيءإ  ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 
 ْحَزابَ ألَ ا َوَهَزمَ  َعْبَدهُ  َوَنَصرَ  َوْعَدهُ  اّللَُّ  َصَدقَ  َحاِمُدونَ  ِلَرب َِنا َساِجُدونَ  َعاِبُدونَ  ََتئُِبونَ 

 َوْحَدهُ 

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂ්ඨරීක ලහූ, ලහුල්-මුල්කු, 
වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි යෂ්ඨෙිඉන් කදීර්, ආෙිබූන, 
තාඉබූන ආබිදූන, ලිරබ්බිනා හාමිදූන්. සදකල්ලාහු වඃදහූ, 
වනසර අබ්දහූ වහසමල් අහ්සාබ වහ්දහූ. 

යත්රුම : (නැමදුමට සුදුස්සා) අල්ලාහ් හැර යවන යදවිෙකු 
නැත. ඔහු ඒකීෙෙ. ඔහුට ආයද්ශව කිසිවක් නැත. 
සර්වාධිරාජයෙ ඔහු සතුෙ. සිෙලූ ප රශංසා ඔහු සතුෙ. සිෙලූ 
දෑ යකයරහි ශක්තිෙ ඇත්තාෙ.  මයනන් ආපසු හැරී 
පාපසමාව අෙදිමින් අයප් රක්ෂි්ඨතොණන්ට ස්තූති කරමින් 
පැමියණන්යනමු.   (බුහාරි, මුස්ලිම්) 
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සටහන : නබි තුමායණෝ ෙුද්ධෙක යහෝ හජ්වන්දනාව 
නිමාකර ආපසු පැමිණි විට යමම ප රාර්යනාව කයළ්ෙ. 

 

106. සතුටුදාෙක යහෝ පිළිකලු් යදෙක් සදිුව  විට 
කිව ෙුත ුප රාර්යනා 

218. නබිතුමායණෝ තමන්ට සතුටුදාෙක ආරංචිෙක් ලැබුණු 
විට 

 اْْلَمُدِ هلِل الَِّذْي بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ الصَّاِْلَاتُ 

අල්හම්දු ලිල්ලාහිල්ලදී බිනිඃමතිහි තතිම්මුස් සාලිහාත්  

යත්රුම : සිෙලූ ප රශංසා අල්ලාහ් සතුෙ. ඔහුය ් දාොදයෙන් 

සිෙලූ ෙහපත් කාර්ෙෙන් ප ර්ණ වන්යන්ෙ. 

තවද පිළිකුල් සහ ත යදෙක් ඇතිව  විට 

 ُكلِ  َحالإ   اْْلَمُدِ هلِل َعلىَ 

අල්හම්දු ලිල්ලාහි අලා කුල්ලි හාලින් 

යත්රුම : සිෙලූ තත්ත්වෙන්හීදීම සිෙලූ ප රශංසා අල්ලාහ්ටම 

හිමිෙ’ 

 107. නබි(සල)් තමුාණන්ට ආශිර්වාදෙ 
කිරීයම් මහිමෙ. 
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219. කවයරකු මා හට ආසිරි පතන්යන්ද ඔහුට අල්ලාහ් 
දසවරක් කරුණාව පහළ කරෙි. ෙැෙි නබිතුමායණෝ ප රකාශ 
කළහ. (මුස්ලිම්) 

220. මාය ් යසායහාන උත්සව පවත්වන ස්යානෙක් බවට 
පත් යනාකරන්න. මට ආසිරි පතන්න. ඔබලා යකාහි සිටිෙත් 
ඔබලාය ් ආසිරි (සලවාත්) මා යවත දැනුම් යදනු ලැයබ්. 
ෙැෙි නබිතුමායණෝ ප රකාශ කළහ. (අබූ දාව ද්, අහ්මද්) 

221. මසුරුකම් ඇති තැනැත්තා කවයරකුද ෙත් ඔහු ඉදිරියේ 
මාය ් නම සඳහන් කරනු ලැබුවද මා යවනුයවන් ආශිර්වාද 
යනාකරන තැනැත්තාෙ. ෙනුයවන් නබිතුමායණෝ ප රකාශ 
කළහ.  (තිර්මිදි) 

222’ මහයපායළාව පුරා සැරිසරණ අල්ලාහ්ය ් මලක්වරු 

(දූතවරු) මාය ් අනු ාමිකෙින්ය ්  සලාමෙ මා යවත දැනුම් 
යදති ෙනුයවන් නබිතුමායණෝ ප රකාශ කළහ. (තිර්මිදි) 

223’ මුස්ලිම්වරෙකු මා හට සලාම් කිෙන (ආශිර්වාද 
කරන* සෑම යමායහාතකම අල්ලාහ් විසින් මාව 

පන න්වා එෙට පිළිතුරු දීමට සලස්වෙි’ ෙනුයවන් 
නබිතුමායණෝ ප රකාශ කළහ.  (අබූ දාව ද්) 

108. (සලාමෙ) ශානත්ිෙ පැතිරවීම 

224. නුඹලා විශ්වාසවන්තෙින්වන තාක් ස්වර් ෙට ඇතුල් 
වන්නන් යනාවන්යනහිෙ. නුඹලා එකියනකාට ආදරෙ දක්වන 
තාක් කල් විශ්වාසවන්තෙන් බවට පත් යනාවන්යනහිෙ. මම 
නුඹලාට ෙමක් කිො යදන්නම්ද නුඹලා එෙ කරන්යනහු නම් 
නුඹලා අතර ආදරෙ ඇති වන්යන්ෙ. නුඹලා අතර සලාමෙ 
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(සාමයේ වදන) පතුරුවන්න. ෙනුයවන් අල්ලාහ්ය ් 
දූතොයණෝ ප රකාශ කළහ.  (මුස්ලිම්) 

225. කවයරකු තුළ කරුණු තුනක් සම්ප ර්ණ වන්යන්ද ඔහු 
(තම) ඊමානෙ සම්ප ර්ණ කර  ත්හ. සාධාරණත්වෙ 
(ධර්මිශ්ූ බව)  

2. යලාවපුරා ශාන්තිෙ පතුරුවාලීම  

3 නැතිබැරි අවස්යාවක දන්දීම ෙනුයවන් අල්ලාහ්ය ් 
දූතොයණෝ ප රකාශ කළහ.  (බුහාරි) 

226. මිනියසකු නබිතුමාණන්ය න්, ඉස්ලාමයේ යශර්ෂ්ඨ්ූ ක රිොව 
කුමක්දැෙි විමසීෙ. එවිට එතුමායණෝ අන්අෙ හට ආහාර 
සැපෙීම, හඳුනන හා නාඳුනන අෙ සැමට සලාම් පැවසීම 
ෙැෙි පැවසූහ.   (බුහාරි, මුස්ලිම්) 

 

109. යද්වවිශ්වාස යනාමැත ියකයනක තමන්ට 
සලාම් පවසන කලහ් ිඔහුට පළිිතුරු යදන 

ආකාරෙ. 

227. යපර පහළව  ආ ම් අදහන ජනො නුඹලාට සලාම් 
පවසන්යන් නම් නුඹලාද වඅයලෙිකුම් (එයස්ම යේවා) ෙැෙි 
පවසන්න.(බුහාරි, මුස්ලිම්) 

110. කකුුළා හඬලන විට - බූරුවා කෑ  සන විට 
කිව ෙුත ුප රාර්යනාවන් 

228. නුඹලා කුකුළාය ් හැඬලීමට සවන් දුන්යන් නම් 
අල්ලාහ්ය න් යසෞභා ය පතන්න. නිෙතවශයෙන් ඌ 
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මලක්වරුන් දකිෙි. බූරුවකුය ් හඬට සවන් දුන්යන් නම්, 
යෂ්ඨෙිතාන්ය ් නපුයර් සිට අල්ලාහ්ය න් ආරක්ෂ්ඨාව පතන්න. 
නිෙතවශයෙන් ඌ යෂ්ඨෙිතාන්ව දකිෙි. (බුහාරි) 

111. රාත රියෙ ්බලල්න් බුරන විට කිව ෙුත ු
ප රාර්යනාව 

229. බල්ලන්ය ් හඬ හා බූරුවන්ය ් යකඳරී ෑම ඔබට 
ඇසුයන් නම්, අල්ලාහ්ය න් ආරක්ෂ්ඨාව පතන්න. 
නිෙතවශයෙන්ම උන් නුඹලා යනාදකින යද් දකිති. 

112. ෙයමකටු අපහාසකයළාත් ඔහු යවනුයවන් 
කිව ෙුත ුප රාර්යනාව 

َا اللَُّهمَّ  ُتهُ  ُمْؤِمنإ  َفَأَيُّ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ِإَلْيكَ  قُ ْربَةً  َلهُ  َذِلكَ  َفاْجَعلْ  َسبَ ب ْ

230. අල්ලාහුම්ම ෆඅේෙුමා මුඃමිනින් සබබ්තහූ ෆජ්අල් දාලික 
ලහූ කුර්බතන් ඉලෙික ෙේමල් කිොමා 

යත්රුම : ො අල්ලාහ් ෙම් විශ්වාසවන්තෙකුට මා අපහාස 
කයළ් නම් එෙ (එම බැනවැදීම) මළවුන් නැ ිටුවනු ලබන 
දින ඔහුව ඔබට ඉතා සමීපවන්නට සාධකෙක් බවට පත් 
කරත්වා. (බුහාරි) 

113. මසුල්ිම් වරයෙක් තවත ්මුසල්ිම් වරයෙකුට  
උපහාර දක්වන විට කිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

 

231. නුඹලා අතරින් අෙකු තම මිතුරාට උපහාර දක්වන්යන් 
නම් පහත සඳහන් යදෙ කිෙවන්න.  
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 يَ ْعَلمُ  َكانَ  ِإنْ  وََكَذا َكَذا َأْحِسُبهُ  َأَحًدا اّللَِّ  َعَلى ُأزَكِ ي لَ وَ  َحِسيُبهُ  َواّللَُّ  نً ُفلَ  َأْحِسبُ 
 ِمْنهُ  َذِلكَ 

අහ්සිබු ෆුලානන් වල්ලාහු හසීබුහූ වලා උදක්කී අලල්ලාහි 
අහ්දන් අහ්සිබුහූ - ඉන්කාන ෙඃලමු දාක කදා වකදා  

යත්රුම : යමාහු පිළිබඳ යමයස් සිතමි. තවද අල්ලාහ් ඔහු 
කරන දෑ දන්යන්ෙ. මම කිසියවක් අල්ලාහ් ඉදිරියේ 
පාරිශුද්ධෙකු බවට ප රකාශ යනාකරමි. මම යමාහුව යමවන් 
යමයහම පුද් ලෙකු ෙැෙි සිතමි. (ඔහු පිළිබඳ යම් තරමටම 
දැන හඳුනන්යන් නම් පමණක් එයස් එෙ කළ ෙුත්යත්)
 (මුස්ලිම්) 

 

114. උපහාරෙට ලක්ව  මසුල්මි්වරෙකු කිව ෙතුු 
දෑ 

 اللَُّهمَّ َل تُ َؤاِخْذِنْ ِبَا يَ ُقْوُلْوَن، َواْغِفْرِلْ َما َل يَ ْعَلُمْونَ 
 )َواْجَعْلِنْ َخرْيًا َمَّا َيظُن ُّْوَن(

232. අල්ලාහුම්ම ලා තුආහිඃද්නී බිමා ෙකූලූන, වඝ්ෆිර්ලී මා 

ලා ෙඃලමූන් (වජ්අල්නී හෙිරන් මිම්මා ෙළුන්නූන්.) 

යත්රුම: ඔවුන් ප රකාශ කරන යද්වල්  ැන මට වරද 

යනාපටවනු මැන. ඔවුන් යනාදන්නා යද්  ැන මට ක්ෂ්ඨමාව 
යදනු මැන. ඔවුන් සිතන ප රමාණෙට වඩා මා වැද ත් 
පුද් ලෙකු බවට පත්කරනු මැන. (බුහාරි) 
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115. හජ්, උම්රා අවසය්ාවන්හ ීකිෙන ුලබන 
තලබ්ිො 

 َشرِيكَ  لَ  َواْلُمْلكَ  َلكَ  َوالنِ ْعَمةَ  اْْلَْمدَ  ِإنَّ  َلب َّْيكَ  َلكَ  َشرِيكَ  لَ  َلب َّْيكَ  َلب َّْيكَ  اللَُّهمَّ  َلب َّْيكَ 
 َلكَ 

233. ලබ්බෙික් අල්ලාහුම්ම ලබ්බෙික්, ලබ්බෙික් ලා ෂ්ඨරීක 
ලක ලබ්බෙික්, ඉන්නල් හම්ද වන්-නිඃමත ලක වල්-මුල්ක ලා 
ෂ්ඨරීක ලක. 

යත්රුම : ඔයබ් කැඳවුමට පිළිතුරු දීමට යමහි පැමිණියෙමි. 
ො අල්ලාහ් ඔයබ් කැඳවුමට පිළිතුරු දීමට යමහි 
පැමිණියෙමි. ඔයබ් කැඳවුමට පිළිතුරු දීමට යමහි 

පැමිණියෙමි’ ඔබට ආයද්ශව කිසිවක් (යහෝ කිසියවක්) 
යනාමැත. නිෙතවශයෙන් ප රශංසාවත් දාොදෙත් ඔබටම 
හිමිෙ. පාලන බලතලත් ඔබටම හිමිෙ. ඔබට ආයද්ශව 

කිසිවක් (යහෝ කිසියවක්) යනාමැත. 

116. හජ්රුල් අස්වද ්(කඅබායේ කළු  ල) යවතට 
පැමිණි විට කිව ෙතුු ප රාර්යනාව 

 

234. නබි තුමායණෝ ඔටු පිට නැ ී එම නිවස (කඃබතුල්ලාහ්ව) 
තවාෆ් (වටා  මන්) කළහ. හජ්රුල් අස්වද් යවතට ලඟා වන 
විට තම අයත් තිබුණු ෙම් යදෙකින් සඥාවක්දී අල්ලාහු 
අක්බර් ෙනුයවන් තක්බීර් කීහ.   (බුහාරි)  

117. රුකුනලු් ෙමානි හා හජ්රුල් අස්වද ්අතර 
කිව ෙුත ුප රාර්යනාව 



 

126 

نْ َيا ِف  َآتَِنا رَب ََّنا  النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  ِخَرةِ ْلا َوِف  َحَسَنةً  الدُّ

235. රබ්බනා ආතිනා ෆිද්දුන්ො හසනතන් වෆිල් ආහිරති 
හසනතන් වකිනා අදාබන්-නාර් 

යත්රුම : අපය ් පරමාධිපතිොණනි, යමයලායවහි ෙහපතද 
පරයලායවහි ෙහපතද අපට ලබා යදනු මැන. තවද නිරයේ 
යේදනායවන් අප ආරක්ෂ්ඨා කරනු මැනව. (අබූ දාව ද්, අහ්මද්) 

118. සෆා-මර්වා ෙන ස්යානවල සටිිෙදී කිව ෙතුු 
ප රාර්යනාව 

236 නබි (සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි වසල්ලම්) තුමායණෝ සෆා 
කන්දට ලඟාව  විට  

 ِإنَّ الصََّفا واْلَمْرَوَة ِمْن َشعاَِئِر هللاِ 

ඉන්නස් සෆා වල් මර්වත මින් ෂ්ඨආඉරිල්ලාහි  

නිෙතවශයෙන්ම සෆා සහ මර්වා (ෙන කඳු) අල්ලාහ්ය ් 
සළකුණුවලින් එකකි. ෙැෙි පැවසූ අතර එතුමායණෝ සෆා 
කන්ද න ින්නට ආරම්භ කයළ්ෙ. ඒ මත මදක් නැ ්ය ්ෙ 
එහි සිට කඃබාව දිස්වන තරමට, එහිදී කිබ්ලාව යදසට හැරී 
අල්ලාහ්ය ් ඒකීෙත්වෙ තහවුරු කරමින් තක්බීර් පවසමින් 
තවදුරටත් යමයස් ප රකාශ කළහ.  

 ِإَلهَ  لَ  َقِديرر  َشْيءإ  ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 
 َوْحَدهُ  ْحَزابَ لَ ا َوَهَزمَ  َعْبَدهُ  َوَنَصرَ  َوْعَدهُ  َأَْنَزَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ 
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ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂ්ඨරීක ලහූ ලහුල් මුල්කු 
වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි යෂ්ඨෙිඉන් කදීර්, ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ අන්ජස වඃදහූ වනසර අබ්දහූ වහදමල් 
අහ්දාබ වහ්දහූ 

යත්රුම :  නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර යවන යදවිෙක ු
නැත. ඔහු ඒකීෙෙ. ඔහුට ආයද්ශව කිසිවක් නැත. 
සර්වාධිරාජයෙ ඔහු සතුෙ. සිෙලූ ප රශංසා ඔහු සතුෙ. සිෙලූ 
දෑ යකයරහි සිෙ බලෙ පවත්වන්යන්ෙ. ඔහු ඔහුය ් ප රතිඥාව 
ඉෂ්්ඨූ කයළ්ෙ. ඔහුය ් වහලාට ජෙ ලබා දුන්යන්ෙ. ඔහු 
තනිවම සිට විරුද්ධවාදීන් පරාජෙට පත් කයළ්ෙ. පසුව 
එතුමාණන් යම් අතර ප රාර්යනාද කයළ්ෙ. යමයලස තුන්වරක් 
පැවසුයේෙ. 

තවද යමම හදීසයේම සෆායවහි කළ අෙුරින්ම මර්වායවහිද 
එතුමාණන් කළ බවට වාර්යාවී වී ඇත. (මුස්ලිම්) 

119 අරෆා දින ප රාර්යනාව 

237 ප රාර්යනාවන්ය න් උතුම් වන්යන් අරෆා දින ප රාර්යනාවෙි. 
මා හා මට යපර පැමිණි නබිවරු ප රකාශ කළ දැෙින් උතුම් 
වන්යන්  

 َقِديرر  َشْيءإ  ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂ්ඨරීක ලහූ ලහුල් මුල්කු 
වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි යෂ්ඨෙිඉන් කදීර්.  

යත්රුම :  නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර යවන යදවිෙක ු
නැත. ඔහු ඒකීෙෙ. ඔහුට ආයද්ශව කිසිවක් නැත. 
සර්වාධිරාජයෙ ඔහු සතුෙ. සිෙලූ ප රශංසා ඔහු සතුෙ. සිෙලූ 
දෑ යකයරහි සිෙ බලෙ පවත්වන්යන්ෙ. (තිර්මිදි) 
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120. (මසු්තලිෆා) නමැති මෂ්ඨ්අරුල් හරායමහි දී 
කිව ෙුත ුප රාර්යනාව 

238. නබිතුමාණන් කස්වා නමැති ඔටුවා මත නැ  මෂ්ඨ්අරිල් 
හරාම් යදසට පැමිණ කිබ්ලා යදසට හැරී ප රාර්යනා කයළ්ෙ. 
අල්ලාහු අක්බර් ෙන්යනන් තක්බීර් පැවසුයේෙ. ලාඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහු ෙන්යනන් තහ්ලීල් පැවසුයේෙ. තවද අල්ලාහ්ය ් 
ඒකීෙත්වෙ තහවුරු කයළ්ෙ. යමයලස සිට ත් තත්ත්වයෙන්ම 
(අහස) කහ පැහැ ැන්වන යතක් කළ අතර හිරු උදාවීමට 
යපර එහි සිට පිටත්ව  ියේෙ. 

121.  ල ් ැසීයම්දී හැම  ල්කැටෙක් පාසාම 
තක්බීර් පැවසමී. 

239. නබිතුමාණන් කණු තුනට  ල්  සන හැම වාරෙක් 
පාසාම තක්බීර් පැවසුයේෙ. පසුව මදක් ඉදිරිෙට ඇවිත් 
කිබ්ලා යදසට මුහුණ ලා ප රයම හා යදවන වාරෙ අවසන් 
කළ පසු යදඅත් ඔසවා සිට ත් අෙුරින් ප රාර්යනායේ 
යෙදුයන්ෙ. තුන්වන වාරයේ  ල් විසිකරන විට හැම  ලක් 
පාසාම තක්බීර් පැවසුයේෙ. පසුව යනානැවතී නැවත හැරී 
 ියේෙ. (බුහාරි) 

122. පදුුම සහ ත හා ප රීතමිත ්කරුණකද ීකරන 
ලද ප රාර්යනාව 

 ُسْبَحاَن هللا

240. සුබ්හානල්ලාහ් (අල්ලාහ් සුවිශූද්ධෙ -මම සුවිශුද්ධ 
කරමි)  (බුහාරි) 
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 هللاُ أْكَبُ 

241. අල්ලාහු අක්බර් (අල්ලාහ් අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ)   (බුහාරි) 

123. ෙයමකුට සතුටු ආරංචිෙක් ලැබුන විට කළ 
ෙුත ුදෑ 

242. නබිතුමාණන් යවත සතුටු දාෙක පුවතක් ලැබී එම 
පුවතින් එතුමාණන් සතුටට පත්ව යේ නම් උත්තරීතර 
අල්ලාහ්ට කෘතයේදීව එතුමාණන් සජදායවහි නිෙැලූයන්ෙ. 
(අබූ දාව ද්, තරි්මිදි, ඉබ්නු මාජාහ්) 

124. ශරීරි යේදනාවක් ඇතිව  විට කිව ෙතුු හා 
කළ ෙුත ුදෑ 

243. ඔයබ් දෑත ශරීරයේ යේදනා ඇති තැන තබා 
තුන්වරක් බිස්මිල්ලාහ් පවසමින් හත්වරක් පහත 
සඳහන් ප රාර්යනාව පවසන්න. 

 َوُأَحاِذرُ  َأِجدُ  َما َشر ِ  ِمنْ  َوُقْدرَتِهِ  ِِبّللَِّ  َأُعوذُ 

අඌදු බිල්ලාහි වකුද්රතිහි මින් ෂ්ඨර්රි මා අිදු වඋහාදිරු 

යත්රුම: අල්ලාහ් ඔහුය ් ශක්තිෙ තුළින් මා මුහුණ පා ඇති, 
මා බිෙට පත්වී සිටින විපත්තියෙන් මා ආරක්ෂ්ඨා කරත්වා.
   (මුස්ලිම්) 

125 ඇසව්හ ඇතයිේ ෙැෙ ිසැකෙක් ඇතිව  විට 
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244 නුඹලාය න් යකයනකු තම සයහෝදරොය ් යහෝ 
තමන් යකයරහි යහෝ තම වස්තුව යකයරහි මවිතෙට 
පත්වන ෙමක් දුටු කල ඒ යවනුයවන් අභිවෘද්ධිෙ 
පතන්න. නිෙතවශයෙන් ඇස්වහ සතයෙ. (අහ්මද්, ඉබ්න ු
මාජා) 

126. ති ැසස්මීකද ීකිව ෙතුු දෑ 

 اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 

245. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් 

යත්රුම : නැමදුමට සුදුසුස්සා අල්ලාහ් හැර යවන යදවියෙක් 

යනාමැත. (බුහාරි) 

127. සිේපාවුන් යහා ඔටුවන් කැපීයම්දී කපන්නා 
විසනි් කිව ෙතුු දෑ 

 ِبْسِم هللِا َوهللاُ َأْكَبُ )اللَُّهمَّ ِمْنَك َوَلَك( اللَُّهمَّ تَ َقبَّْل ِمنِ  

246. බිස්මිල්ලාහි වල්ලාහු අක්බර් (අල්ලාහුම්ම මින්ක වලක) 
අල්ලා හුම්ම තකබ්බල් මිනනී. 

යත්රුම : අල්ලාහ්ය ් නාමයෙනි, තවද අල්ලාහ් අති 
යශරෂ්්ඨ්ූෙ. (ො අල්ලාහ් යමෙ ඔයබන්මෙ ඔබට අෙිති ව වකි) 

ො අල්ලාහ් මය න් (යමෙ) ඔබ පිළි නු මැනව)  (මුස්ලිම්, 
බෙිහකී) 

128. යෂ්ඨෙතිාන්ය න ්ආරක්ෂ්ඨා වීමට 
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 َوبَ َرأَ  َوَذرَأَ  َخَلقَ  َما َشر ِ  ِمنْ  َفاِجرر  لَ وَ  بَ ر   ُُيَاِوزُُهنَّ  لَ  الَِّت  التَّامَّاتِ  اّللَِّ  ِبَكِلَماتِ  َأُعوذُ 
 َوِمنْ  ْرضِ لَ ا ِف  َذرَأَ  َما َشر ِ  َوِمنْ  ِفيَها يَ ْعُرجُ  َما َشر ِ  َوِمنْ  السََّماءِ  ِمنْ  يَ ْنِزلُ  َما َشر ِ  َوِمنْ 

َها َُيُْرجُ  َما َشر ِ   ِبَرْيإ  َيْطُرقُ  طَارِقًا لَّ إِ  طَاِرقإ  ُكل ِ  َشر ِ  َوِمنْ  َوالن ََّهارِ  اللَّْيلِ  ِفَتِ  َشر ِ  َوِمنْ  ِمن ْ
 َرِْحَنُ  َيَ 

247. අඌදු බිකලිමාතිල්ලාහිත් තාම්මාති අල්ලතී ලා 
ෙුජාවිසුහුන්න බර්රුන් වලා ෆාිරුන් මින් ෂ්ඨර්රි මා කලක 
වදරඅ වබරඅ වමින් ෂ්ඨර්රි මා ෙන්සිලූ මිනස් සමාඉ වමන් 
ෂ්ඨර්රි මා ෙඃරුජු ෆීහා වමින් ෂ්ඨර්රි මා දරඅ ෆිල් අර්ළි වමින් 
ෂ්ඨර්රි මා ෙක්රුජු මින්හා වමින් ෂ්ඨර්රි ෆිතනිල් යලෙිලි 
වන්නහාරි වමින් ෂ්ඨර්රි කුල්ලි තාරිකින් ඉල්ලා තාරිකන් 
ෙත්රුකු බිහෙිරිහා ො රහ්මාන්. 

යත්රුම : අල්ලාහ්ය ් ප ර්ණ වදන් තුළින් ආරක්ෂ්ඨාව පතමි. 
ෙහපත් හා අෙහපත් කිසියවකු එම වදන්වලින් ඔබ්බට ො 
යනාහැකිෙ. ඔහු මැව  මැවුම්වලින් - ඔහු මවා, විසිරී ොමට 
සැලැස්ව  සිෙලූ මැවුම්වල හානියෙන් (ආරක්ෂ්ඨාව පතමි) 
තවද අහසින් පහළ වන දෑහි හා ඒ තුළ ඇතිවන දෑහි 
හානියෙන්ද (ආරක්ෂ්ඨාව පතමි) මහයපායළායේ ඔහු මැව  දෑහි 
හානියෙන්ද එෙින් බැහැරවන දෑහි හානියෙන්ද ? දහවල් 
ඇති වන කල විෙ හැකි හානියෙන්ද රාත රියේ පැමියණන 
සිෙලූ දෑහි හානියෙන්ද (ආරක්ෂ්ඨාව පතමි) එයහත් ෙහපත 
සම  රාත රියේ පැමියණන දෑ හැර. අයහෝ 

කරුණාන්විතොණනි! 

 

129. පසුතැවිලවිීම හා පාප ක්ෂමාව ඉලල්යීම්දී. 



 

132 

248. අල්ලාහ් යකයරහි දිවුරමින් ප රකාශ කරමි 
නිෙතවශයෙන්ම මම දිනකට 70 වාරෙකට අධික 
වාර ණනක් අල්ලාහ්ය න් පාපක්ෂ්ඨමාව අෙැද 
පසුතැවිලිවී ඔහු යවතට යොමු යවමි ෙනුයවන් 
අල්ලාහ්ය ් දූතොයණෝ ප රකාශ කළහ.  (බුහාරි) 

249. ජනෙින!ි නුඹලා පේක්ෂ්ඨමාව අෙදිමින් අල්ලාහ් 
යවත යොමුවන්න. නිෙතවශයෙන්ම මම දිනකට 100 

වාරෙක් පාපක්ෂ්ඨමාව අෙැදින්යනමි. (මුස්ලිම්) 

 ِإَلْيهِ  َوَأُتوبُ  اْلَقيُّومَ  اْْلَيَّ  ُهوَ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  الَِّذي اْلَعِظيمَ  هللاَ  َأْستَ ْغِفرُ 

250. අස්තඃෆිරුල්ලාහල් අලීම් අල්ලදී ලා ඉලාහ ඉල්ලා හුවල් 
හෙිෙුල් කෙිෙූම් වඅතූබු ඉලෙිහි 

කවයරකු යමයස් පවසන්යන්ද ඔහු යස්නාවකින් ඉවත්වී 
ෙෑයමන් සිදුව  පාපෙ වුවද අල්ලාහ් ඔහුට සමාව යදන්යන්ෙ. 
ෙනුයවන් නබිතුමායණෝ ප රකාශ කළහ.  (අබූ දාව ද්, 
තිර්මිදි) 

251. රබ්(පරමාධිපති) (තම)  ැත්තාට වඩාත් සමීප වනුයේ 
රාත රියේ අවසාන කාලයේ මැදභා යේදීෙ. එම කාලයේ 
අල්ලාහ්ව සිහිපත් කරන්නවුන් අතරින් අෙකු වීමට ඔබට 
හැකිොව ඇත්නම් එයස් කරනුෙි අල්ලාහ්ය ් දූතොයණෝ 
ප රකාශ කළහ.  (තිර්මිදි, නසාඊ) 

252.  ැත්තකු තම පරමාධිපතිට ඉතා සමීපව සිටිනුයේ 
ඔහු( ැත්තා) සජදායවහි සිටින අවස්යායේදීෙ. එනිසා (එහි) 
අධිකව ප රාර්යනායවහි යෙයදනුෙි අල්ලාහ්ය ් දූතොයණෝ 
ප රකාශ කළහ. (මුස්ලිම්) 



 

133 

253. මය ් හදවයත්ත් ආවරණෙක් වැනි යදෙක් 
ඇතිවන්යන්ෙ. දිනකට සිෙවාරෙක් මම පාපක්ෂ්ඨමායවහි 
යෙයදන්යනමි ෙැෙි අල්ලාහ්ය ් දූතොයණෝ ප රකාශ කළහ.
 (මුස්ලිම්) 

130. තසබ්ීහ් (සබු්හානලල්ාහ ්- අලල්ාහ ්
සුවිශුදධ්ෙ) තහම්ීද ්(අල්හම්දු ලලිල්ාහ් -සිෙලූ 
ප රශංසා අලල්ාහ්ටෙ) තහල්ලී ්(ලාඉලාහ 

ඉලල්ල්ලාහු - නැමදුමට සදුුසස්ා අලල්ාහ් හැර 
යවනත් යදවිෙකු නැත) තක්බීර් (අලල්ාහු 

අක්බර් - අලල්ාහ් අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ) ෙන යම්වායේ 
මහමිෙ 

254. කවයරකු   َهللِا َوِبَْمِدهِ  ُسْبَحان  සුබ්හානල්ලාහි වබිහම්දිහි 
(අල්ලාහ් සුවිශුද්ධෙ ඔහුය ් ප රශංසාව තුළින්) ෙනුයවන් 
දිනකට සිෙවාරෙක් පවසන්යන්ද  ඔහුය ් පේ මුහුදු 
යපන තරමට තිබුණත් කමා කරනු ලැයබෙි ෙනුයවන් 
අල්ලාහ්ය ් දූතොයණෝ ප රකාශ කළහ.  (බුහාරි, 
මුස්ලිම්) 

 َقِديرر  َشْيءإ  ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 

255. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලා ෂ්ඨරීක ලහූ ලහුල් 
මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුලල්ි යෂ්ඨෙිඉන් කදීර්. 

යත්රුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර යවන 
කිසියවක් (යහෝ කිසිවක්) යනාමැත. ඔහු එකීෙෙ. 
අසමසමව  ඔහුට පාලන බලතල හිමිෙ. ප රසංශා සිෙල්ල 
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ඔහුටෙ. සෑම යදෙක් යකයරහිම ඔහුය ් ශක්තිෙ 
බලපවත්යන්ෙ. 

සටහන: කවයරකු යමයලස දස වාරෙක් පවසන්යන්ද 
ඔහු ඉස්මාෙිල්ය ් පරපුයරන් ආතම් 4ක් වහල්බයවන් 
නිදහස්කළ පුද් ලෙකු බවට පත් වන්යන්ෙ. (බුහාරි) 

256. රහ්මාන් (අපරමිත දොන්විතොණන්)ට වඩාත් ප රිෙ 
ව ද මිණුම් දණ්යේ (තරාදියේ) බරින් වැඩිව ද දිවට ඉතා 
පහසුව ද වචන යදකක් ඇත. එනම් 

 ُسْبَحاَن هللِا َوِبَْمِدِه ُسْبَحاَن هللِا اْلَعِظْيمِ 

සුබ්හානල්ලාහි වබිහම්දිහි සුබ්හානල්ලාහිල් අලීම් 

යත්රුම: අල්ලාහ්ව ඔහයු ් ප රශංසාව තුළින් සුවිශුද්ධ 
කරමි. මහත්ව  අල්ලාහ්ව සුවිශුද්ධ කරමි. 

257. හිරු උදාවන දෑට වඩා සුබ්හානල්ලාහි 
වල්හම්දුලිල්ලාහි වලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වල්ලාහු 
අක්බර් ෙැෙි පැවසීම මට ඉතා ප රිෙ ජනකෙැෙි 
අල්ලාහ්ය ් දූතොයණෝ ප රකාශ කළහ.  (මුස්ලිම්) 

258. සෑම දිනකම පිං දහසක් උපො ැනීමට 
නුඹලාය න් කවයරකටු යනාහැකි යේද? ෙැෙි 
නබිතුමායණෝ ප රශ්ණ කළහ. එවිට එම සභායේ සිටි 
අෙකු අප අතරින් කවයරකු යකයස් දහසක් පිං රුස් 

කළ හැක්යක්ද ෙැෙි විමසා සිටියේෙ’ එවිට එතුමායණෝ 
ෙයමකු සිෙ වාරෙක් තස්බීහ් (සුබ්හානල්ලාහ්) ෙැෙි 
පවසන්යන් නම් ඔහුට දහසක් පිං හිමිවනු ඇත. එයස් 



 

135 

නැත්නම් දහසක් පේ ඔහුය න් ඉවත්වනු ඇතැෙි 
නබිතුමායණෝ පැවසූහ.  (මුස්ලිම්) 

259. ෙයමකු සුබ්හානල්ලාහිල් අලීම් වබිහම්දිහ ි
ෙනුයවන් පවසෙි නම් ඔහු යවනුයවන් ස්වර් යේ රට 
ඉඳි  සක් ව ා කරනු ලැයබ්. ෙනුයවන් නබිතුමායණෝ 
පැවසූහ.  (තිර්මිද)ි 

260. අයහෝ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු කෙිස් ඔබට ස්වර් යේ 
නිදන්වලින් නිදානෙක් කිො යදන්නදැෙි නබිතුමායණෝ 
අසා සිටිෙහ. එවිට ඔහු එයස්ෙ අල්ලාහ්ය ් ඃූතොණනි! 
එනම් ඔබ ලා හේල වලාකුේවත ඉල්ලාහ් බ්ල්ලාහ ්
ෙනුයවන් පවසන්න.  (බුහාරි) 

261. අල්ලාහ්ට ඉතා ප රිෙමනාප වදන් හතරකි. ඒවා නම්  

1. සුබ්හානල්ලාහි  2. අල්හම්දුලිල්ලාහ ි
  

3. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු  4. අල්ලාහු අක්බර්   

 යම් අතරින් කුමකින් ය න ආරම්භ කළත් නුඹට 

හානිෙක් ඇති යනායවන්යන්ෙ. 

262.  ම්බද අරාබි ජාතකිෙකු අල්ලාහ්ය ් දූතොණන් 
යවත පැමිණ කිෙන්නට වටිනා වදනක් කිො 
යදනුමැනවෙි ඉල්ලා සිටියේෙ. එවිට එතුමායණෝ යමයස් 

පවසනු ෙැෙි කීයේෙ. 
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، هللاُ َأْكَبُ َكِبرْيًا، واْْلَْمُدِ هلِل َكِثرْيًا، ُسْبَحاَن هللِا َربِ  َلهُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  اّللَُّ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ 
َة ِإلَّ ِِبهلِل اْلَعزِْيِز اْْلَِكْيمِ   اْلَعاَلِمْيَ، َل َحْوَل َوَل قُ وَّ

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂ්ඨරීක ලහූ අල්ලාහ ු
අක්බර් කබීරා, වල්-හම්දුලිල්ලාහි කසීරා, 
සුබ්හානල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන්, ලා හේල වලා කුේවත 

ඉල්ලා බ්ල්ලාහිල් අසීසිල් හකීම්. 

නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර යවනත් යදවිෙකු 
යනාමැත. ඔහු එකීෙෙ අසමසමෙ. අල්ලාහ් අත ි
යශර්ෂ්ඨ්ූවන්තොෙ. සිෙලූ ප රශංසා ඔහු සතුෙ. 
යදයලායවහි පරමාධිපතෙිාණන් වන අල්ලාහ් සුවිශුද්ධ 
බව පවසමි. පාපෙකින් මිදීයම් හැකිොව යහෝ පිනක් 
කිරීයම් ශක්තිෙ යහෝ සර්වඥ සර්වබලධාරී 
අල්ලාහ්ය න් මිස නැත. 

යමම අරාබි ජාතිකො යම් සිෙල්ල මාය ් පරමාධිපතිො 
යවනුයවනුෙි. මා යවනුයවන් කුමක්දැෙි අසා සිටියේෙ 

එවිට එතුමායණෝ යමයස් පවසා සිටිෙහ. 

 ، َواْهِدِنْ َواْرزُْقِنْ اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْ، َواْرَِحِْنْ 

අල්ලාහුම්මඝ් ෆිර්ලී වර්-හම්නී වහ්දිනී වර්සුක්නී.  

යත්රුම: ො අල්ලාහ් මා හට සමාව යදනු මැන, මට 
කරුණාව දක්වනු මැන, මට සෘජු මඟ යපන්වනු මැන, 
මට අභිවෘද්ධිෙ ලබා යදනු මැන. (මුස්ලිම්) 
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263. මිනියසකු ඉස්ලාමෙ වැළද  ත්යත් නම් ඔහුට 
නබිතුමායණෝ සලාතෙ උ න්වා පසවු යමම වැකි ම ින් 
ප රාර්යනායේ යෙයදන යමන ්විධානෙ කරෙි. එනම් 

 اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْ، َواْرَِحِْنْ، َواْهِدِنْ َواْرزُْقِنْ 

යත්රුමඃ ො අල්ලාහ් මා හට සමාව යදනු මැන. මට 
කරුණාව දක්වනු මැන. මට සෘජ ුමඟ යපන්වනු මැන. 
මට සුවෙ ලබා යදනු මැන. මට අභිවෘද්ධිෙ ලබා යදනු 
මැන.     (මුස්ලිම්) 
 
264. ප රාර්යනාවන්ය න් උතුම්වන්යන් අල්හම්දු ලිල්ලාහ් 
(සිෙලූ ප රශංසා අල්ලාහ් සතුෙ) ෙැෙි පැවසීමෙි. 
භාවනායවන් උතුම්වන්යන් ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් 
(නැමදුමට සදුුස්සා අල්ලාහ් හැර යවනත් යදෙකු 
නැතැෙ)ි ෙන භාවනාවෙි. ෙැෙි නබිතුමායණෝ පැවසූහ. 
(තිර්මිදි) 
 
265. “අල් බාකිොතුස් සාලිහාත්“ නම් සදාතනික දැහැ 
දෑ ෙනු 
 

 هللِ ِبِ  لَّ إِ  قُ وَّةَ  لَ وَ  َحْولَ  لَ َأْكَبُ وَ  هللاُ وَ  هللاُ  لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ وَ  هللِ  َواْْلَْمدُ  هللاِ  ُسْبَحانَ 

 
සුබ්හානල්ලාහි වල්-හම්දු ලිල්ලාහි වලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහු වල්ලාහු අක්බර් වලා හේල වලා කුේවත 
ඉල්ලා බිල්ලාහි.  
 
යත්රුම: අල්ලාහ් සුවිශුද්ධෙ. සිෙලූ ප රශංසා අල්ලාහ් 
සතුෙ. අල්ලාහ් හැර නැමදුමට සුදුස්සකු යනාමැත. 
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අල්ලාහ් අති යශර්ෂ්ඨ්ූෙ. පාපෙකින් මිදීයම් හැකිොව යහෝ 
පිනක් කිරීයම් ශක්තිෙ යහෝ අල්ලාහ්ය න් ෙ (තව 
යකයනකුය න් ලැයබන්යන්) නැත. 
      
 (අහ්මද්) 

 
 
 

131. නබි(සල්) තුමායණෝ භාවනා කළ පිළියවල. 
 
266. නබි (සල්ලල්ලාහු අයලෙිහි වසල්ලම්) තුමාණන ්
තම දකුණතින් තස්බීහ් ප රමාණෙ  ණන් කරනු මම 
දුටුයවමි. ෙැෙි අල්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් (රළිෙල්ලාහු 
අන්හු) තුමා පැවසුයේෙ.   (අබූ දාව ද්) 
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267. රාත රිෙ ආරම්භයේ යහෝ හිරු බසින අවස්යායේ 
ඔබය ් ළමුන් (නියවස්වල) රඳවා න්න. නිෙතවශයෙන් 
යෂ්ඨෙිතනුන් එම අවස්යාවන්හි සැරිසරති. මද යේලාවක් 
 තව  පසු ඔවුන් අතහරින්න. අල්ලාහ්ය ් නාමෙ 

පවසමින් යදාරටු වසා දමන්න. නිෙතවශයෙන් 
යෂ්ඨෙිනාත් වසා ඇත ි යදාරටු විවෘත යනාකරෙි. 

නුඹලාය ් බඳුන්වල කට බැඳ තබන්න. තවද කිසිෙම් 

වස්තුවක ආධාරෙකින් යහෝ බඳුන් වසා තබන්න. 
අල්ලාහ්ය ් නාමෙද පවසන්න. තවද නුඹලාය ් පහන් 
නිමා දමන්න. 
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මුල් කතෘය ් පණිවිඩෙ. 

සිෙලූ ප රසංශා යදවිෙන්ටම හිමියේවා. ඔහුය න්ම අප උදේ 
උපකාර පතන අතර අයප් පාපක්ෂමාවද ඔහුය න්ම ඉල්ලා 
සිටිමු. අයප් සිතුවිලි තුලින් හා ක රිොවන් ය න් වැරුද්දක් 
යනාවීමට ඔහුය ් ආරක්ෂ්ඨාව පතමු. ඔහු (අල්ලාහ්) ෙයමකුට 
හරිම  යපන්වන විට එෙ වළක්වාලීමට සමත් කිසියවක් 
යනාමැත. ඒ වය ්ම යදවිෙන් ෙයමකුට හරිම  යනායපන්ව  
විට, ඒ යවනුවට හරිම  යපන්වීමද කිසියවකුට කළ 
යනාහැක. ඔහු අසම සම ඒකකුයෙකු බවට මම සාක්ෂ්ඨි දරමි. 
මුහම්මද් (සල්) තුමන් ඔහුය ්  ැත්යතකු හා දූතොණන් 
බවත් තරයේ ප රකාශ කරමි. එතුමන්ටද එතුමාය ් පවුයල් 
අෙට, මිතුරන්ට හා යලෝක විනාශෙ දක්වා එතුමාය ් 
අඩිපායර්  මන් කරන අනු ාමිකෙන්ටද අල්ලාහ්ය ් 
කරුණාව හා ශාන්තිෙ හිමියේවා. 

සිහිපත් කිරීමව, ප රාර්යනා කිරීම අල්ලාහ්ය ් ධර්මයෙන් හා 
ඔහුය ් දූතොණන්ය ් චර්ො මඟ යපන්වීයමන් ප රතිකාර 
කිරීම ෙනුයවන් මා විසින් ලිෙන ලද යපායත් සාරාංශෙක් 
වශයෙන් යමම යපාත ඉදිරිපත් කරමි.  මන් බිමන්වලදී 
ය න ො හැකි ඉතා යකටියෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කර 
හුරුබුහුටිව සකස්කර ඇත්යතමි. සමහර ඒවායේ යකටි 
සටහන් අනුව වැඩිඃ් විස්තර අවශය නම් අදාල යපාත් පත් 
හා නබිතුමාය ් අනු ාමිකෙින්ය ් චරිතෙන් ඇසුයරන් වැඩි 
විස්තර දැන න්න. 

යශරෂ්්ඨ්ූව ත් අති උත්තමව ත් අල්ලාහ් යවනුයවන් මා ඉටු කළ 
යම් ක රිොව මා ජීවත්ව සිටිෙදීත් පරයලාවදීත් මට යහාඳ 
ප රතිලල ලබා යදනයමන් ඇෙද සිටිමි. තවද යමම යපාත 
මෘද්රණෙ කිරීමටත් ප රචාරෙ කිරීමටත් අතියශර්ෂ්ඨ්ූ අල්ලාහ් 
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අනු  රහෙ දක්වනු මැනවි. නබි තුමාට හා පවුයල් අෙටත් 
යලෝක විනාශෙ දක්වා එතුමාය ් අඩිපායර්  මන් කරන 
අනු ාමිකෙින්ටත් යදවිෙන්ය ් ආශිර්වාධෙ හා ශාන්තිෙ 
හිමියේවා. 

 සංස්කාරක 


