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රමදානින් පසුව කුමක් ද? 

සවූදි අරාබියේ අරබ් නිව්ස් පුවත් පයත් 
2014 අය ොස්තු මස 1වන දින පළ කරන ලදි. 
 

ආශීර්වාද ලත් රමදාන් මාසය අවසන් වන විට 
කරුණාව,  පාපක්ෂයමාව හා නිරයේ ිනන්යනන් 
ආරක්ෂයාව අවරාරණය කරන මාසය අප පසු කර 
ය න ආයවමු. එයින් අපි රැය න ආයව් කුමක් ද? 
අයේ තෘෂ්ණාවට එයරහි ව අපි අභියයෝ  කර එහි 
ප්ර  ියයක් ලබුවයවමු. දබන් පසුබට යනොවී එම ප්ර  ියය 
ඉදිරියට ය න යන යව්ලාවයි . යමය ඉටු කර 
 න්යන් යකයසේද? අභ්ය.න්තර කබපවීම, විය ේෂ 
නබමදුම් සහ කුස ිනන්න දරා ය න උපවාසය යයදීම 
මිනන් යමම ප්ර  ියය සදු විය. 

තරාවිහ් නබමදුම් තහජ්ජුද් නබමදුමක් (කියාම් අල් 
ලයිල්) බවට පත් කර  ත හබක. 

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ව අමතා උත්තරිතර 
අල්ලාහ්  කුර්ආනයේ  පවසන්යන් යමයසේය . 
“(යපොයරෝණයකින්) යපොරවා ත් තබනබත්තාණනි! 
(නබමදුම පිණිස) රාත්රිමයේ  නබිනට සවු, (එයින්) 
ස්වල්පයක් මිස, එයින් අඩක් යහෝ එයින් (එම අඩ 
කාලයයන්)  ස්වල්පයක් මිස, එයසේ යනොමබිය නම්, 
එයට වඩා (කාලය) අධික කර  නිු. අල් කුර්ආනය 
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නිස අයුරින් කියවු.”   සූරා  මස්සම්මිල් 73: වාක. 
1-4 දක්වා 

අල්ලාහ්යේ රසූල් (සල්) තුමාණන් යමයසේ පබවසු 
බව වාර්තා යව්. “අපයේ පරමාධිපිය අල්ලාහ් 
ර ාත්රිමයයහි තුන්වන අවසාන යකොටයසේ  යමම 
වි ්වයේ අපට සමිපතම අහසට (ඔහුයේ මහිමයට 
සරලන අයුරින්) බබස ‘මට අමතන කිසයවක් සටී ද 
මම ඔහුට ප්ර ියාාර යදන්යනමි. (ඔහුයේ ප්ර ාර්ානාව 
ඉෂ්ට කරන්යනමි). මය න් කිසයවක් ඉල්ලීම් 
කරන්යන්ද මම ඔහුයේ ඉල්ලීම ලබා යදන්යනමි. 
මය න් කිසයවක් සමාව අයබදින්යන්ද මම ඔහුට 
සමා යදන්යනමි.‘ යනුයවන් පවසයි.” මූලාශ්රඔ අල් 
ුවහාරි සහ මුස්ලිම්. 

“රමදාන් (මස) උපවාසයයන් පසුව ඉතා යහපත් 
උපවාසය මුහර්රම් (මාසයේ)  වන අතර අනුවාර්යය 
නබමදුමට පසුව ඉතා යහපත් නබමදුම රාත්රිමයන් හි 
ය.” යනුයවන් අල්ලාහ්යේ රසූල් (සල්) තුමාණන් 
පබවසු බව අුව හුයරයිරා (රළි) දන්වයි. මූලාශ්රඔ ුවහාරි. 

ශුභ්ය ඵල යනොනවතී  

රාත්රිමයන් හි නබමදුමට අමතරව, රමදාන් මාසයේ අප 
ලබුව ප්ර  ියය රැක න්යන් යකයසේද? රමදාන් මාසය 
ආර.ාත්මික ත් යා  සහ යසෞඛ්ය.ට යහපතක් ලබා 
දුන්යන්ය. යමම ත.ා  සහ උපකාරය රමදාන් 
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මාසය සමඟ අවසන් යනොයවයි. රමදාන් මාසය ට 
පසුවද උපවාසයේ යයදීයමන් එවබනි ආර.ාත්මික 
ත.ා  සහ යසෞඛ්ය.ට යහපතක් ලබා දීමට අමතරව 
තවත් අමතර කුසල් ලබා  ත හබකි වනු ඇත. තවද, 
උපවාසයට අමතරව සදු කරන කුසල් ක්රිතයාවන් 
ය න් යබොයහෝ කුසල් ලබයබන ඇත. “අල්ලාහ්යේ 
මාර් යේ වියදම් කිරීමට වඩා නබමදුම්, උපවාසය 
සහ අල්ලාහ්ව යමයනහි කිරීම වබනි ක්රිතයාවන් සාහා 
(කුසල්) හත් සය වාරයක් අධිකව ලබයබයි .” 
යනුයවන් නබි (සල්) තුමාණන් දබන්ු බව මුආද් 
ඉබ්නු ජබල් (රළි) පවසයි. මූලාශ්රඔ අුව දාුද්. 

රමදාන් මාසයයන් පසුව උපවාසයේ යයදීම 
පිළිබාව මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්යේ සුන්නා 
අපට උ න්වන්යන් කුමක් ද? අුව හුයරයිරා (රළි) 
වාර්තා කළ අයුරින් රසූල් (සල්) තුමාණන් පබවසු 
“උපවාසය පලිහකි” (මූලාශ්රඔ මුස්ලිම්) යන හදීසය 
අප ප්ර ාමයයන් මතක තබා  ත යුතුය. “එය පාපයන් 
සදු කිරීයමන් සහ යකයනකුයේ තෘෂණාවට ය ොදුරු 
වීයමන් වළකින පලිහකි.” ‘උපවාසය මිං යවනුවයි, 
එයට ත.ා  මම යදන්යනමි‘ යනුයවන් උත්තරිතර 
අල්ලාහ් පබවසු බව මතකයේ තබා  නු මබනවි.‘ 
මූලාශ්රඔ ුවහාරි සහ මුස්ලිම්. 
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සුන්න ා හ්  උ ප ව ා ස යේ  ය ය දී ම  ස ා හ ා 
අවස්ාාවන් 

රමද ාන්  ම ාසය  අවසන්  වූ  වහ ාම  සුන්නාහ් 
උපවාසයේ නිරත වීමට අවස්ාාවක් පබමියණයි. 
‘අල්ලාහ්යේ රසූල් (සල්) තුමාණන් පවසා අුව 
අයියූබ්  අල්  අන්සාරි  යමයසේ  ව ාර්ත ා  කරයි . 
“කවයරකු යහෝ  රමදාන් උපවාසයේ යයදී, ඒ සමඟ 
ෂව්වාල් මස දින හයක් උපවාසයේ යයදුයන් නම්, 
ඔහු වසයරහිම උපවාසයේ යයදුනු බව සළකණු 
ලබයි.” මූලාශ්රඔ මුස්ලිම්. 

සුන්නාහ් උපවාසය සාහා ලබයබන තවත් අවස්ාාව 
ෂව්වාල් මාසයේ සහ සෑම මසයයහිම පබවියණන 
බව කතාදා ඉබ්නු අල් කයිස් (රළි) දන්වයි. ඒවා නම් 
“අල්ලාහ්යේ රසූල් (සල්) තුමාණන් සුදු දිනයන් වන 
13,14,15 (රාත්රිම) හි උපවාසයේ නිරත වන යලස 
අපට  උපයදස්  කළහ .   එම  ක්රිතයාව  සදහටම 
උපවාසයේ යයදන හා සමානය යි එතුමා පබවසුහ.” 
මූලාශ්රඔ මුස්ලිම්. 

සුන්නාහ් උපවාසය සාහා ලබයබන අනිත් අවස්ාාව 
දුල් හිජ්ජා මස නව වන දිනය අරෆාත් දිනයයහි ය. 
යමම දිනයේ උපවාසයේ යයදීයමන් යපර වසර සහ 
ලබන වසයර් පාපයන් සාහා සමාව ලබයබන බව 
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මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් පබවසු. මූලාශ්රඔ 
මුස්ලිම්. 

රමද ාන්  ම ාසයේ  උපව ාසය  අනිවාර්යය  කරන 
අල්ලාහ්යේ අණ පහළ වන්නට යපර ආෂූරා දිනය 
වබද ත් එකක් විය. ඉබ්නු අබ්බාස් (රළි) යමයසේ 
වාර්තා කරයි. “ නබි (සල්) තුමාණන් මදීනාවට 
පබමිණි වට  එහි  (යුයදව්වන්)  ආෂූරා  දිනයේ 
(මුහර්රම් 10 වන දින) උපවාසයේ නිරව වනු දුටුහ. 
‘අල්ලාහ් යමෝසස් (අලල) තුමාව ආරක්ෂා කර 
ෆිර්අුන්යේ ජනයාව ජලයේ ිනල දබමු දිනය යව්, 
මූසා (අලල) තුමා එයට කෘතගුණය දක්වනු පිණිස 
එදින උපවාසයේ නිරත විය.‘ යබයි ඔුන් පවසිය. 
“මූසා(අයල) තුමාට ඔුන්ට වඩා මම සනීප යවමි“ 
යබයි පබවසු නබි (සල්) එතුමා එදින උපවාසයේ යයදී   
මුස්ලිම්වරුන්ටද උවාසයේ යයයදන යලස අණ 
කළහ. (ුවහාරි) රමදාන් උපවාසය අනිවාර්යයය කරනු 
ලබුව විට “කබමිය යකයනක් (යමම මුහර්රම්) 
උපවාසයේ යයදි ය හබකි. කබමිය යකයනක් එය අත 
හබරිය හබක.” යබයි දබන්ුහ. 

සඳුදා සහ බ්ර.හස්පියන්දා උපවාසයේ යයදීම පිළිබාව 
සුළු මත යේදයක් ඇත. “මිනිසුන්යේ (ක්රිතයාවන් හි) 
යල්ඛ්යනය සෑම සියයේ දින යදකක අල්ලාහ් යවත් 
ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.” යනුයවන් නබි (සල්) 
තුමාණන් පබවසු බව අුව හුයරයිරා (රළි) වාර්තා 
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කරයි. එනම් සඳුදා සහ බ්ර.හස්පියන්දා වන් හි ය. 
මූලාශ්රඔ මුස්ලිම්. 

අල්ලාහ්යේ රසුල් (සල්) තුමාණන් පබවසු බව අුව 
හුයරයිරා (රළි) වාර්තා කරයි. “ස්වර් යේ යදොරටු 
සඳුදා සහ බ්ර.හස්පියන්දා යන දින යදක හබර අනිත් 
දිනයන් හි විවෘත යනොයකයර්.” මූලාශ්රඔ මුස්ලිම්. 

ඉහත සාහන් පළමුවන හදීසය සම්පන්රයයන්, 
මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්, යමම දිනයන් හි 
උපවාසයේ යයදුනු බව පිලි ත්හ. “මන්ද මම 
උපවාසයේ යයදී සවන අවස්තායවහි මයේ ිනණුම් 
ඉදිරිපත් කරනු ලබනවාට මම කබමිය.” යබයි 
එතුමාණන් පබවසුහ. 

සඳු දිනයන් හි උපවාසය පිළිබාව ප්ර  ්න කළ විට 
මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් යමයසේ පිළිතුරු 
දුන්හ. “මම උපත ලබුවයව් එදිනයේ දී ය. (අල් 
කුර්ආන්) පහළ කරන ලබුව යව් එදිනයේ දීය.” 
මූලාශ්රඔ මුස්ලිම්.  මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් සෑම 
මාසයකම දින තුනක් උපවාසයේ යයදුනු බව 
දන්වන හදීස් වදන් තවත් කිහිපයක් ඇත. යම්වා සුදු 
රාත්රිමයන්  බන සාහන් විය හබක. යකයසේ යවතත් 
හෆ්සා (රළි) තුමිය යමයසේ දබන්ුවාය. “අල්ලාහ් යේ 
නබි (සල්) වරයා සෑම මාසයකම දින තුනක් 
උපවාසයේ යයදුනහ. ඒවා සඳුදා, ුවහස්පියන් දා සහ 
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ලබන සියයේ සඳුදා යව්.” මූලාශ්රඔ අුව දාුද්. අල්ලාහ් 
සයල්ල යහොඳින් දනී. 

උපවාසයේ යයදිය යනොයුතු දින කුමක් ද? 

අප උපවාසයේ නිරතවීමට අනුමත යනොමබිය දින 
කුමක් ද? අප සකුරාදා දිනයේ පමණක් උපවාසයේ 
යයදිය යනොහබක. සකුරාදාට යපර යහෝ පසු දිනයේ 
උපවාසයේ යයයදන්යන් නමි එයට අනුමත ඇත. 
උදාහරණයක් ව යයන් සුදු රාත්රිමයක් සකුරාදාට 
යයදුයන් නම් උපවාසයේ යයදීමට අනුමත ඇත. ඊද් 
අල් ෆිත්ර් සහ ඊද් අල් අද්හා යන අුරුදු උත්සව 
දිනයන් හි උපවාසයේ යයදිය යනොහබක.  

නබි (සල්) තුමාණන්, “අල් විසාල් අනු මනය 
යනොකරනු” යබයි පබවසු බව අනස් (රළි) වාර්තා 
කරයි. (අල් විසාල් යනු සවසට උපවාසය අවසන් 
යනොකර යහෝ අළුයම සුහුර් ආහාර යනොය න දිිනන් 
දි ට උපවාසයේ නිරතවීම යව්.) 

එයමන්ම, මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් නිරන්තර 
යයන් යයයදන උපවාසය තහනම් කළහ. එනම් සෑම 
දිනකම උපවායසේ යයදීම තහනම් ය. යමහි දී මුස්ලිම් 
වරුන්ට විකල්ප මාර්  යදකක් යපන්වන ලදී. “සෑම 
මාසයයහිම දින තුනක් සහ රමදාන් මාසයේ 
උපවාසයේ යයදීම නිත. උපවාස“ යබයි අල්ලාහ්යේ 
නබි (සල්) තුමාණන් දබන්ුහ. මුලාශ්රඔ අුව දාුද්. 
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අනිත් විකල්පය එයට වඩා ත.ා  රැසක් ය න 
යදන්යන්ය. “දාුද් (අලල) තුමායේ උපවාසය. 
එතුමා දවසක් හබර දවසක් උපවාසයේ යයදුයන්ය. 
යමයට වඩා යහොා එකක් නබත.” යබයි මුහම්මද් නබි 
(සල්) තුමාණන් දබන්වහ. මූලාශ්රඔ මුස්ලිම්. 

අල් කුර්ආනය පාරායනය කිරීම 

රමදාන් මාසයේ දී සෑම යකයනක්ම අල් කුර්ආනය 
පාරායනය කර සම්පූර්ණ කරන බව අපි දනිමු. 
එයහත් රමදාන් උපවාසයයන් පසුව කුර්ආනයට 
ආයුයබෝවන් කිව හබකිද? දිනපතාම අල් කුර්ආන 
යයන් යකොටසක් පාරායණය කිරීමද, එම වාක.යන් 
හි අර්ාය ඉය න  බනීමද රමදාන් මාසයයන් පසුවද 
සදු කළ යුතුය. යම මිනන් අප කුර්ආනය සමඟ 
පවත්නා  සම්බන්රය යනොබිඳී පවියන අතර , 
වාක.යන් හි අර්ාය වටහා  බනීයමන් අප ීවවිතයේ 
වි ාල යවනසක් සදුවනු ඇත. 

යමවායයහි සාරාිං ය නම්, රමදාන් උපවාසය සමඟ 
ආරම්භ්ය කළ අපයේ ආර.ාත්මික ීවවිතය ලබන 
රමදාන් උපවාසය දක්වා යනොකඩවා පබවබත්වීම 
සාහා පසු කර ය න ිනය රම්දාන් සුදුසු වාතාවරණ 
යක් සපයනු ඇත. 
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ඉන්ෂා අල්ලාහ් ලබන උපවාසයට මුහුණ යදන විට 
අපයේ ආර.ාත්මික තත්ත්වය යමයට වඩා උතුම් 
මට්ටමක ියබිය හබකියව් වා යබයි පතමු. 

සයලු යද්  බන අල්ලාහ් දන්යන්ය. 

 
ඔයබ් අදහස් පහත සාහන් ලිපිනයට එවන්න. 
sinhala@islamhouse.com 
 


