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ඉස්ලා� � උපවාසෙ අර�ණ 

ස�� අරා ෙ අර! "#ස් පවෘ%2 පතෙ 
2014 �� 10 වන �න පළ � �(ය 

 

�ංහල ප*ව+තනය  

ජා��  . දඉයා. 

 

පාප 4යාව.ෙග. වැළ7 ත8වා න� ධා+:ක 

<ණය ව+ධනය =>ම (?ස අෙ@ ආශාව. 

පාලනය =>මට $DEFම උපවාසෙ අර�ණ ෙ#. 

අH I+ආනෙ අHලාහ් ෙමෙසේ පවසK. “එ�බල 

Oශව්ාස කළ අයවP"! ඔබට ෙපර OS අය ෙකෙර� 

උපවාසය පවරT ලැUවා8 ෙම. ඔබ පාපෙය. 

වැළෙකT (?ස ඔබ ෙකෙර� ද උපවාසය පවරන 

ලV.“ Wරා 2: 185. 

ත8වා න� පදෙ �H අ+ථය “\ක ගැ]ම“ වන 

අතර, ෙනොෙය8 අවසථ්ාව. � OOධ ආකාරෙය. 

ප*ව+තනය ෙකෙ+. ඒවා න�, අවධානෙය. �aම, 

ධා+:ක <ණය, ෙbව  ය බැ2ම%කම යT ෙව". 

ෙමවැ" ස% <ණාය. අප cළ කමාTeල ව 

ව+ධනය Oය fcK. ෙ� මg. උපවාසය 
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ෙමෙලොෙ# පාපය.ෙග. ප�හ8 ෙම. :"සාව 

ආර8ෂා කරන අතර, මරණෙය. මc iOතෙ 

අHලාහ්ෙj දkව:. \කවරණය ෙදK. 

අHලාහ්ෙj රWH (සH) cමාණ. පැවS බව 

උ%මා. ඉ!T අU අH ආස් (රn) ෙමෙසේ ද.වK. 

“fද (oෙ ෙසබෙලIට ආවරණය සපයන ප�හ8 

ෙසේ  මc ෙලොෙ# අපාය g.ෙන. උපවාසය 

ආරpාව සපයK.“ �ලාශය Sන. ඉ!T මාජා 

1639. 

එ බැO. �ස�්�වරෙය8 උපවාසෙ ෙයෙදන Oට 

සෑම පාපය. ෙග. තමාව \ක ග.නට වග බලා 

ගත fcය. =�v පෙයෝජනය8 ෙගන ෙනොෙදන 

කතාව. සහ Oෙශේෂෙය. Oවාදය. ඔD අත හැ*ය 

fcය. ඔD සමඟ =�ෙව8 Oවාදයට 

පැ:?යෙහො%, “මම උපවාසෙ �o:“ යTෙව. 

පමණ8 පැවyෙම. ඔD ප2චාර දැ8Oය fcය. 

“ඔබ අතර ෙකෙන8 උපවාසය සඳහා අ|යම අව� 

වන Oට ඔD අසභ~ කතා පැවyම සහ අඥාන 

ෙකෙනI ෙම. හැ�>ෙම. වැළ=ය fcය. 

කවෙරI ෙහෝ ඔDට අපවාද නැ<ෙ# න� ෙහෝ 

වාදයකට පැ:?ෙ න�, ‘මම සැබැO.ම 
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උපවාසෙ �o:, මම උපවාසෙ �o:‘ යTෙව. 

පැව�ය fcය“ යTෙව. න  (සH) පැවS බව අU 

DෙරKරා (රn) වා+තා කරK. �ලාශ ස�හ් �ස�්�. 

�ස්��වරෙය8 පාපය.ෙග. හා පෙයෝජනය8 

ෙනොමැ2 කතාෙව. තමා ආරp කර ගත ෙනොහැ= 

'ෙ න�, ඔDෙj උපවාසෙ අර�ණ ඔDට 

ෙනොලැUE බව සලක.න. 

“කවෙරI ෙහෝ උපවාසෙ ෙයෙදන Oට අසත~ 

කතා හා අIසH 4යා ව. අත හැ*ෙ නැ% න�, 

ඔD ආහාර හා පානෙය. වැළ7 �aම අHලාහ් ට 

=�ෙසේ% අවශ~ නැත.“ යTෙව. න  (සH) 

cමාණ. පැවS බව අU DෙරKරා (රළ්) ද.වK. 

�ලාශය ස�හ් Uහා*. 

�ස්�� වරෙය8 පාපෙය. වැළ7 �aමට ද තම 

ආශාව. මැඩපැවැ% Fෙ� හැ=යාව ව+ධනය 

=>මට ද උපවාසය මා+ගය8 වශෙය. ෙතෝරා ගත 

fcය. දහවH කාලෙ ආහාර පානා�ය ගැ]ම 

සඳහා �ස�්� වරෙය8 අ�ෂ්ඨාන ශ82ය ව+ධනය 

කර ග%ෙ% න�, අ"I% අවස්ථාව. � පාපය. 

ෙකෙර� �v වන ෙපලඹFම ප28ෙෂේප =>මට 

තර� තම අ�ෂඨ්ාන ශ82ය ව+ධනය =>මට සම% 
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ෙවK. “අෙහෝ ත�ණයා! ඔබට  *ය8 නඩ%c කළ 

හැ= න� Oවාහ වT. සැබැO. ම එK. ඔෙ! දෑෙසේ 

බැHම මැඩ පව%වා ගත හැ= වන අතර හා ඔෙ! 

�ංgක ෙපෙදස ආර8ෂා කරT ලබK. එෙසේ 

(නඩ%c) කළ ෙනොහැ= ෙකෙන8 උපවාසෙ 

ෙය�ය fcය. එය පාලනය =>ෙ� උපකමය=.“ 

යTෙව. රWH (සH) cමාණ. උපෙදස් v. බව 

ඉ!T මස්ඌb (රn) ද.වK. �ලාශස�හ් �ස්�� 

1400. 

එ බැO., පාපතර ආශාව. සහ තාෂණ්ාව. ඉෂට් 

කර ගැ]ෙම. ආ%මාව වැළ7ම (?ස උපවාසය 

SvS මා+ගය8 ෙ#. :"S. සව්+ගය ට (Fyම ට 

ෙහේcව8 ව.ෙ.  ෙමවැ" ස්වයං පාලනෙ 

<ණ%වය "සාය. අHලාහ් ඒ බව පවස.ෙ. 

ෙමෙසේය. 

“තම �: ස."ධානෙය� (අ.2ම  �නෙ) 

ඉ�*ප%Oම ගැන  ය F (ෙමෙලොව) පහ% 

ආශාෙව. වැළIT අය න�, ජ.නාෙව� ඔD 

"වසන තැන.“ Wරා 79: වැ= අංක 40-41. 

එෙම.ම, ෙකෝපය පාලනය =>ෙ� හැ=යාව 

ව+ධනය කර ගැ]ම ට උපවාසය සාධය8 Oය 
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fcය. ෙ� ෙහේcෙව., උපවාසෙ ෙයෙදන 

�ස්��ව� Oවාද ෙනො=>මට හා අපවාදයට ප2චාර 

ෙනොදැ8Fමට වග බලා ගත fcය. “මHලව ෙපොර 

ජය ග% අය ශ82ම% අය ෙනොෙව2. අ�ක 

ෙකෝපයට ප% ' Oට තමා ව පාලනය කර ගත හැ= 

අය සැබැO. ම ශ82ම% අය ෙව2.“ යTෙව. 

න  (සH) cමාණ. පැවS බව අU DෙරKරා (රn) 

වා+තා කෙළේය. �ලාශ ස�හ් �ස�්� 2609.  තවද, 

v� අයට අTක�පා =>මට සහ උ%*තර අHලාහ ්

ට කෘතඥතාව දැ8Fමට උපවාසය මා+ගය8 ෙ#. 

“ඔබට වඩා පහn. �oන අය ෙදස බලT. ඔබට 

ඉහn. �oන අය ෙදස ෙනොබලT. එෙසේ ෙනොමැ2 

න� අHලාහ් ඔබට v. ආ�+වාද ඔබ S| ෙකොට 

සලකT ඇත.“ යTෙව. රWH (සH) cමාණ. 

උපෙදස් v. බව අU DෙරKරා (රn) වා+තා කරK. 

�ලාශ ස�හ් �ස�්� 2963. 

උපවාසෙ ෙයෙදන Oට අපට දැෙනන අපහSතාව, 

�n�කම ෙහේcෙව. "� ආහාර ෙහෝ (*�v ජලය 

ලබ.නට ෙනොහැ=ව v8 O�න ජනතාවෙj 

ෛද"ක iවන ත%%වය අපට මත8 කරK. 

ඔ'.ෙj iවන ත%%වය (nබඳ ව කHපනා =>ම 
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cn., ඔ'.ෙj �n�කමට සහන සැලyම (?ස 

ඔ'. ට (නට Vමට ද අපට ෙදන ලැU අHලාහ්ෙj 

ආ�+වාද සඳහා අHලාහ්ට කෘතඥ Fමට ද ෙහේcව8 

දැක ගත හැ=ය. 

අවසාන වශෙය., �ස්��වරෙය8 උපවාසෙ 

ෙයVෙම. මරණෙය. මc iOෙ O�82යද, 

අපාය g.ෙන. ආර8ෂාව ද ලැ�ම පමණ8 

ෙනොව සව්+ගයට (Oyෙ� භාග~ ද �: කර ග"K. 

සෑම �නකම, ෙකොතැනක ෙහෝ �ස්��වරෙය8 

ඔDෙj උපවාසෙ 2nණය8 වශෙය. අපාය 

g.ෙන. ආරpාව ලබ:. �oK. 

“සැබැO.ම, අHලාහ ් උපවාසය අවස. කරන 

ෙමොෙහොෙත�, :"S. �දවා ග.නා අතර, ෙමය 

සෑම රා�ෙය� ම �v ෙ#.“ යTෙව. රWH (සH) 

cමාණ. දැ. ' බව ජා + (රn) වා+තා කෙළේය. 

�ලාශ Sන. ඉ!T මාජා 1643. 

අපෙj උපවාසය (n ග.නා ෙලසද, අප cළ ඔD 

�ය කරන යහ <ණය. ව+ධනය කරන ෙලස ද 

උ%ත>තර අHලාහ් ෙග. පා+ථනා කර�.  
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ජය ලැෙබ.ෙ. අHලාහ්ෙග. පම?. අHලාහ්ෙj 

දැTම උc�ය. 

sinhala@islamhouse.com 

 


