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රමදාන් මාසයේ අල්ලාහ්යෙන් ප්රාර්ථනා 

කරන්යන් යකයසේද? 

ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

  ِ لََك ِعبَادِي َعِِني فَإِِِني قَر
َ

اِع إِذَا َدََعنِ  يب  ِإَوذَا َسأ ِجيُب َدْعوَةَ ادلَّ
ُ

وا ِِل  ۖ  أ ۖ  فَلْيَْستَِجيبُ
وا ِِب لََعلَُّهْم يَرْ  ُْؤمِنُ  ﴾١٨٦﴿ُشُدوَن َوْْل

“තවද මායේ ෙැත්තන් මා ෙැන නුයෙන් විමසූ විට සැබැවින්ම මම 

සමීපතය. ඇරයුම් කරන්නායේ ඇරයුමට මම පිළිතුරු යදමි. එබැවින් 

ඔවුන් යහමඟ ලබන්නට හැකි වනු පිණිස ඔවුන් මායේ පිළිතුර 

අයේක්ෂා කරත්වා! තවද, මා විශ්වාස කරත්වා!” සූරා බකරා 2:186 

අපයේ යටහත් පහත්වීම් භාවය යසොයා ෙැනීම: 

අල්ලාහ් ෙැන අවයබෝධය තියුණු කර ෙැනීමට, අනතුරු ව අපව මවා 

විවිධ හැඩ දුන් අල්ලාහ් යවත අධික ව කීකරු වී ඔහු යපන්වා දුන් 

මාර්ෙයේ අපයේ ක්රියාවන් හැඩ ෙැම ම පිණිස ෑනක කමින් හා සය 

කැමැත්යතන් පියවර ෙැනීම සඳහා සුදුසු අවසථ්ාව රමදාන් මාසයයි. 

යම් මාසයේ සමාජයේ උපවාසය, සමූහ වශයයන් ඉෆ්තාර් නම් 

උපවාසය අවසන් කිරීම, සමාජයේ එකමුතුභාවය යපන්වන තරාවීහ ්

නැමදුම, අල්ලාහ්යේ කීර්තිය පැවම යමහි සත යයොමු කිරීම යන සයලු 

කටයුතු, එයට වඩා ෙැඹුරු යම් දැයකට අපව සූදානම් කරයි. 
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අල් කුර්ආනය යළිත් වරක් පාරායනා කිරීම, එහි අර්ථ පිළිබඳ ව 

යමයනහි කිරීම, භාවනා කිරීම තුළින් අපයේ යපෞද්ෙලික ජීවිතය 

පිළිබඳ ව පරීක්ෂා කිරීම, අනතුරුව අප තුළ යවනස් කළ යුතු යමක් 

තියබ් නම් ඒවා යවනස් කර, අපයේ ජීවතය පුනරුත්ථාපනය යන 

සයලු යද් යමම පුනය මාසය වන රමදාන් හි සදු විය යුතුය. එය 

සඳහාම අපි උපවාසයේ යයදිය යුතුමයි. 

نزَِل فِيهِ الُْقرْ رَ  َشْهرُ 
ُ

ِي أ َوالُْفرْ َمَضاَن اَّلَّ َن الُْهَدٰى  ِينَاٍت مِي ِيلنَّاِس َوبَي ۖ  َفَمن  قَانِ آُن ُهًدى ل
ْهرَ  ِ  فَلْيَُصْمهُ  َشهَِد مِنُكُم الشَّ َوَمن ََكَن َمر ٰ َسَفرٍ ۖ   ْو لََعَ

َ
  يًضا أ

ُ
َّاٍم أ ي

َ
ْن أ ة  مِي ِ  َخرَ فَعِدَّ يُد ۖ  يُر

ُه بُِكُم الْيُْسَ  ِ  اللَـّ ُ  يُد بُِكُم الُْعْسَ َوََل يُر ةَ َوِِلَُكِبي ٰ َما َوِِلُْكِملُوا الْعِدَّ َه لََعَ وا اللَـّ
 ﴾١٨٥﴿وَن َهَداُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكرُ 

 රමළාන් මාසය, එහි මිනිසාට මඟ යපන්වන්නක් යලසත් යහමඟ 

පැහැදිලි කරන්නක් යලසත් නිර්ණායකයක් යලසත් අල්-කුර්ආනය 

පහළ කරනු ලැබීය. එබැවින් කවයරකු එම මාසයට සම්මුඛ වන්යන් ද 

ඔහු එහි උපවාසය රකිත්වා! තවද කවයරකු යරෝගියයකු ව යහෝ 

ෙමනක නිරත ව සටින්යන් ද එයසේ නම් යවනත් දින ෙණන් කර 

(උපවාසයේ නියැයළ)ත්වා! අල්ලාහ් නුෙලාට පහසු ව ප්රිය කරයි. 

අපහසුතාව ඔහු ප්රිය යනොකරයි. (යමම සහනය) නුෙලා දින ෙණන් 

සම්පූර්ණ කරනු පිණිස ද අල්ලාහ් නුෙලාට මඟ යපන්වූ දක සඳහා ඔහු 

ව විභූතිමත් කරනු පිණිස ද නුෙලා කෘතඥතාව පුද කිරීමට හැකි වනු 

පිණිස ද යේ.” සූරා බකරා 2:185 

කිසදු යහේතුවක් මත යමම උපවාසය මඟ හැරිය යනොහැක. යමම උතුම් 

අවස්ථාව අතපසු කළ යනොහැක. අල්ලාහ් අපහට යදන  
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උපකාරය වන ඔහුට සම්පූර්ණ ව අවනත වීම තුළින් අපයේ ජීවිතයේ 

අරමුණ ඉටුකර ෙත හැකි යේ. 

 

َوالَْفتُْح  إِذَا َجاَء نَْصُ  هِ   ﴾١﴿اللَـّ

“අල්ලාහ්යේ උදේව පැමියණන විට.... ” සූරා අන් නස්ර් 110:1 

අල්ලාහ්යේ යමම උදේ අප සම්පූර්ණයයන් ලබා ෙන්යන් 

යකයසේද? 

1. පළමුව, යමම උදේ ව  අපට වරප්රසාදයක් බව ද එය ලබා 
ෙන්යන් කුමන තැනකින් ද, එයට අදාළ යකොන්යද්ස කුමක් ද යන්න 
අප දැන ෙත යුතුය. 

ْستَِجْب َوقَاَل رَ 
َ

ُُّكُم ادُْعوِِن أ ِيَن يَْستَْكِبُ  لَُكمْ ب وَن َعْن ِعبَاَدِِت َسيَْدُخلُوَن ۖ  إِنَّ اَّلَّ
 ِ َم َداِخر  ﴾٦٠﴿يَن َجَهنَّ

“නුෙලා මායෙන් අයැදිවු. මම නුෙලාට පිළිතුරු යදන්යනමි. 

සැබැවින්ම  කවුරුන් මට ෙැතිකම පකමට එයරහිව උඩිංගු වන්යන්ද 

ඔවුන් නින්දිත යලස නිරයට ඇතුළු වනු ඇත.” සූරා 40:60 යනුයවන් 

අල්ලාහ් ප්රකාශ කරයි. 

ينَ  ُُمْلِِصنَي ََلُ ادلِي هِ رَ  ُهَو الََْحُّ ََل إِلَـَٰه إَِلَّ ُهَو فَادُْعوهُ  ْمُد لِلَـّ قُْل  ﴾٦٥﴿ِبي الَْعالَِمنَي ۖ  اْْلَ
ِينَاُت مِن رَّ إِِِني  َي ْْ ا َجاَءِِنَ ا هِ لَمَّ ِيَن ََْدُعوَن مِن ُدوِن اللَـّ ْعبَُد اَّلَّ

َ
ْن أ

َ
ُُ أ مِرْ  نُهِي

ُ
ُت ِِبي َوأ

ْسلَِم لِرَ 
ُ

ْن أ
َ

 ﴾٦٦﴿ِبي الَْعالَِمنَي أ

http://tanzil.net/#110:1
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“ඔහු සදා ජීවමානය.  ඔහු හැර  (නැමදුමට) යවනත් යදවියඳකු 

යනොමැත. එබැවින් දහයමහි ඔහුට චිත්ත ඒකාග්රතායවන්  ප්රාර්ථනා 

කරවු. සයලු පැසසුම්  සමස්ත විශව්යේ පරමාධිපති වන අල්ලාහ ්

සතුය.  

මායේ පරමාධිපතියෙන් පැහැදිලි සාධකයන්මා යවත පැමිණි 

කල්හි අල්ලාහ් හැර නුෙලා අයැදින්නන්ට මා නැමදිම සැබැවින්ම මම 

තහනම් කරනු ලැබුයවමි. යැයි (නබිවරයාණනි!) පවසවු.” සූරා 40: 65 

සහ 66 

َُّكْم َََضُّ ادُْعوا رَ  وَُخْفيَةً ب َُّه ََل ُُيِبُّ الُْمْعتَِديَن  ًَع  رْ  ﴾٥٥﴿ۖ  إِن
َ
وا ِِف اْْل ِض َبْعَد َوََل ُتْفِسُد

َوَطَمًعا وهُ َخوْفًا  َها َوادُْع ِ ۖ  إِنَّ رَ  إِْصََلِح هِ قَر َُ اللَـّ َن الُْمْحِسننَِي ْْحَ  ﴾٥٦﴿يب  مِي

“නුෙයේ පරමාධිපතියෙන් බැෙකපත්වද, භය භක්තියයන්ද අඬෙසනු. 

සැබැවින්ම, ඔහු සමාව ඉක්මවන්නන් ප්රිය යනොකරන්යන්ය.  

භූමියයහි එය සිංස්කරණය කළායින් පසු අවැඩ යනොකරවු. බියයන්ද 

අභිලාෂයයන්ද ඔහුට අඬ ොනු. සැබැවින්ම අල්ලාහ්යේ දයාලුභාවය 

යහකම් කරන්න වු ළඟය.” 7:55 සහ 56 

2. යදවනුව, යමම උදේ ව අයැදීම, දැනුවත්ව සහ සතාමතාම 
වාචික ව දකත් දිගු යකොට, අල්ලාහ ්යදන බව යපොයරොන්දු වූ දක ලැයබන 
බව බලායපොයරොත්තුයවන් අල්ලාහ්යෙන් ඉල්ලීම් කළ යුතුය. 
අල්ලාහ්යෙන් පමණක් ලැබිය හැකි යමම උදේ ව බව සැබක 
අවයබෝධයයන් පැතිය යුතුය. 
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َمرَ 
َ

ينَ  ِِبي بِالْقِْسِط رَ  قُْل أ ِي ُُمْلِِصنَي ََلُ ادل ي َمْسِجٍد َوادُْعوهُ 
وَهُكْم ِعنَد ُكِ وُُج وا  قِيُم

َ
ۖ   ۖ  َوأ

ُكْم َتُعوُدوَن 
َ

 ﴾٢٩﴿َكَما بََدأ

“මායේ පරමාධිපති සාධාරණය ඉෂ්ට කරන යලස මට අණ කර ඇත. 

තවද, සකම සථ්ානයයහිම නැමදුම් කරන විට ඔහු යවත පමණක් මුහුණ 

හරවන යලසද, ඔහු යවත පමණක් ඇරයුම් කරන යලසද, ඔහු යවත 

පමණක් විශ්වාසය තබා අවිංක ව ඇරයුම් කරන යලසද අණ කර ඇත. 

ඔයබ් යළි පැමිණීම ඔහු යවතය.” සූරා 7: 29 

 අල්ලාහ්යෙන් තිළිණ ලබා ෙනු පිණිස සූදූනම් විය යුත්යත් 

අපමය යන අතර, එය අල්ලාහ්යේ අනුමැතියයන් යතොරව ලබා ෙත 

යනොහැකි යමන්ම අපට ඉල්ලීම් කරීමට පවා යනොහැක. ඇතැම් විට 

ඔහුයේ ආශීර්වාද අපට යනොලැබීමට අපම යහේතු විය හැක. අපි අපයේ 

පරමාධිපතියෙන් ඉල්ලීම් යනොකළයහොත්, ඔහුයේ උත්තරීතර භාවය 

අපි හඳුනා යනොෙතයහොත්, ඔහුට නිතය යලස ප්රශිංසා  යනොකළයහොත්. 

අල්ලාහ්ට සමිප වීයම් අවස්ථාව පවා අපි අහිමි කර ෙනිමින්, අපයේ 

ප්රාර්ථනාවන්ට ඔහුයේ පිළිතුරු යනොලැබී යාමට ඉඩ තියබ්. 

َِها ْسَِنٰ فَادُْعوهُ ب ْسَماُء اْْلُ
َ
هِ اْْل لِلَـّ ِ ۖ  َوذَرُ  َو ْسَمائِه

َ
ِيَن يُلِْحُدوَن ِِف أ ۖ  َسيُْجَزْوَن َما  وا اَّلَّ

ُوا َيْعَملُوَن   ﴾١٨٠﴿ََكن

“අලිංකාරවත් නාමයන් අල්ලාහ්ට හිමිය. ඒවායින් ඔහුට 

අමතනු. ඔහුයේ නාමයන් විකෘති කරන්නන් යනොසලකා හරිනු. ඔවුන් 

කරමින් සටි දැයයහි ඵල විපාක ඔවුහු යදනු ලබන්යනෝය.” සූරා 7:180 
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3. අපි අයේක්ෂා කළ කාලය තුළ අල්ලාහය්ේ උදේ යනොලැබුයේ 
යැයි වරදවා සතා, උදේ පතා අල්ලාහ් යවත දිගු කළ අත් ලහි ලහියේ 
අකුලා යනොෙත යුතුය. එපමණක් යනොව, අපි පතන යද් දීමට 
අල්ලාහ්ට යනොහැකිය, යහෝ ඔහු දීමට අකැමැතියි යහෝ ඔහු මසුරු 
බවද අපයේ අවශයතා ෙැන යනොසලකන බව යහෝ වරදවා නිෙමනය 
කර, අයේ අයේක්ෂාවන් අත හැර යනොදැමිය යුතුය. යබොයහෝ 
අවස්ථාවන්හි, යවනත් මාර්ෙයකින් අපට ලබා ෙත යනොහැකි නිසාම 
අල්ලහ්යෙන් පමණක් අපි පතන යද්, ම ඝ්රොමි තැපැල් මාර්ෙයයන් 
පැමියණන්යන් නැත. 

අපි අයේක්ෂා කළ යවනස ඇතැම් විට ලැබිය හැක. නැතයහොත් 

ප්රමාද වී ලැබිය හැක. යකයසේ යවතත් යමය ලැබීම යහෝ යනොලැබීම 

අල්ලාහ්යේ උදේයවන් සහ අයේම දැඩි පරිශ්රමයයන් සදු වන බව අපි 

අවයබෝධ කර ෙත යුතුය. 

4. ඉවම යමන් හා සථ්ීර අරමුණින් ඉයෙන ෙන්නා පාඩම් යබොයහෝ 
වැදෙත්ය. 

 ِ ْب وا بِالصَّ عِينُ ِ  َواْستَ ََلة َها لََكبِيَ  َوالصَّ ُهم  ﴾٤٥﴿ة  إَِلَّ لََعَ اْْلَاِشعنَِي ۖ  ِإَونَّ نَّ
َ

وَن أ ِيَن َيُظنُّ اَّلَّ
ََلقُو ُهْم إَِْلْهِ رَ رَ  مُّ نَّ

َ
ِيهِْم َوأ  ﴾٤٦﴿اِجُعوَن ب

“තව ද නුෙලා ඉවම යමන් සහ සලාතය ඉටු කිරීයමන් උදේ පතනු. 

සැබැවින් ම එය (සලාතය) යද්ව බියයන් යටහත් වන්නන් ට හැර 

යසසු අය ට බැරෑරුම් ය.  ඔවුහු කවරහු ද යත් සැබැවින් ම තමන් තම 

පරමාධිපති ව මුණ ෙැයසන්නන් බව ද සැබැවින් ම තමන් ඔහු යවත 

නැවත යයොමු වන්නන් බව ද වටහා ෙනිති.” සූරා 2:45, 46 
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තමා වාචික ව යනොකඩවා කළ ඉල්ලීම් වලට බලායපොයරොත්තු වූ 

අයුරින්ම ප්රතිාාරය යනොලැබුයේ නම්, යවනත් අයුරින් තමන්ට 

යවනසක් සදු වුණා දැ යි යසොයා බැලිය යුතුය. 

ඇතැම් විට කීර්ති නාමය හා ධනය බලායපොයරොත්තු වූ යකයනක්, 

මහන්ස වී ඉටු කළ යුතු නමුත් ස්ථීර රැකියාවක් ලැබුයේ නම්, එයින් 

අවශය ආදායමක් ලැබුයේ නම්, එම රැකියායවන් සතට සහනයක් ද, 

සෙයන්යෙන් යෙෞරව හා විශව්ාසය දිනා ෙත හැකි වුයේ නම්, එම 

රැකියාව ෙැන ඔහු තෘේතියට පත්විය යුතුය. තම බැතිමතායේ 

හැකියාව හා සැබක අවශයතාව ෙැන සයල්ල දන්නා අල්ලාහ ්ඔහුට දුන් 

පිළිතුර එම තත්ත්වය විය හැකිය.  

යවනස පිළිෙැනීමට සූදානම් වීම 

 ඇතැම් විට සයල්ල පිළිබඳ ව අවයබෝධ සහිත අල්ලාහ ්අප කළ 

ඉල්ලීම් අපහට ලබා දීමට සුළු කාලයක් ෙත වන්යන් නම්, එම කාලය 

අපට යදනු ලැබුයේ, එයසේ ලැයබන යවනසක්ම් සදහා අපි කෘතඥවීමට 

සහ එය අපයේ වර්තමාන ජීවන ශශලය හා ඒකාබද්ධ කිරීමට අපි 

සූදානම් වීම සඳහා අපට යදනු ලබන අවසථ්ාවක් විය හැක. 

අල්ලාහ්යෙන් යදන ලද යමම යවනස ඇතුළත් කරනු පිණිස, අපයේ 

වර්තමාන ජීවන ශශලයේ ඇතැම් යවනසක් සදු වීමට අවයශ විය 

හැක. නිදසුනක් වශයයන් අලුත් විදුලි භාේඩයක් ලැබුයේ නම්, එය 

භාවිත කිරීයම් දැනුම පමණක් යනොව නිවයසේ විදුලි බලය ද තිබිය 

යුතය. එයසේ යනොවන විට ලැබුණු නව භාේඩයයන් කිසදු ඵලක් නැත. 

එයමන්ම නවක තනතුරක් ලැබුයේ නම්, එහි රාජකාරි කිරීම සඳහා 

අවශය දැනුම, ඉවම ම සහ එඩිතරකමක් තිබිය යුතුය. එයසේ යනොයේ 

නම්, එය තවත් අලිංකාර භාේඩයක් බවට පමණක් පත් වනු ඇත. 

ඇතැම්  
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විට නවක පරිසරයක නිසයාකාර ව ක්රියා කිරීම සඳහා පුහුණුවීයම් 

කාලයක් අවශය විය හැක. යමම පුහුණුවීයම් කාලය පවා 

අල්ලාහ්යෙන් ලැබු ආශීර්වාදය යේ. 

ප්රතිඵල දැක ෙැනීම 

 අපි සයලු යදනාම ශදනික ව අලුත් යමක් ඉයෙන ෙනිමින් 

සටිමු.  අපයේ ජීවිත ෙමයන් සැබක අරමුණින් අල්ලාහ්යෙන් ප්රාර්ථනා 

කිරීම යබොයහෝ වැදෙත්ය. යම් සඳහා රමදාන් මාසයේ උපවාසය යෙන 

යදන ස්වයිං පාලනය, අපට වඩා දුගී දුේපත් අයට කැමැත්යතන් 

උපකාර කිරීම තුළින් අයේම අඩුපාඩු යකයරහි අයේ දකස් විවෘත කර, 

අල්ලාහ් ඉදිරියේ අපි යකතරම් අසරණභාවයට පත් ව සටිමු දැ යි අපට 

වටහා ෙත හැක. තවද අපයේ සැබක අවශයතා කුමක් දැ යි අපට 

යපන්වා දිය හැක්යක්, මුළු විශ්වයම මවා යපෝෂණය කරන අල්ලාහට් 

පමණි. 

එනිසා කුසගින්යන් හා පිපාසයයන් සටින යමම රමදාන් 

මාසයේ ඉයෙන ෙත යුතු පාඩම් කිසවක් අතපසු යනොකරමු. අපයේ 

මූලික අවශයතාව වන අපයේ මැවුම්කරු අයපන් බලායපොයරොත්තු 

වන්යන් කුමක් දැ යි වටහා ෙැනීමට අල්ලාහ්යෙන්ම උපකාර පතමු. 

අපයේ ජීවිතයේ සකම යමොයහොතක් සඳහාම අපි ගිණුම් යපන්විය යුතු ව 

තියබ්. යමම භාෙය ලත් මාසයේ එම දැනුම යවත ළඟා විය හැකි 

මාර්ෙය සලසා දුන් අල්ලාහ්යේ කරුණා ව සඳහා කෘතඥ යවමු. 
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ِيَن َخلَوْا مِن َقبْلُِكم ثَُل اَّلَّ َُِكم مَّ
ْ

ا يَأ َة َولَمَّ نَّ ن ََْدُخلُوا اْْلَ
َ

ْم َحِسبْتُْم أ
َ

تُْهُم  أ سَّ ۖ  مَّ
 َّ َساُء َوالضَّ

ْ
َأ ْْ ٰ َيُقوَل الرَّ ا ُوا َحَّتَّ وا َمَعُه َمََّتٰ نَْصُ اُء َوُزلْزِل ِيَن آَمنُ ِ  ُسوُل َواَّلَّ ه ََل  اللَـّ

َ
 إِنَّ ۖ  أ

ِ  نَْصَ  هِ قَر  ﴾٢١٤﴿يب  اللَـّ

“නුෙලාට යපර ඉකුත් වූවන්ට යසේ නුෙලාට ද (යමක්) 

යනොපැමිණ ම නුෙලා ස්වර්ෙයට පිවියසන්නට සතන්යනහු ද? 

දුෂ්කරතා හා උවදුරු ඔවුන් ව ග්රහණය කයළේය. රසූල්වරයා ද ඔහු 

සමඟ වූ විශ්වාස කළවුන් ද අල්ලාහ්යේ ජයග්රහණය කවදා දැ යි අසන 

තරමට ම ඔවුහු කම්පනයට පත් කරනු ලැබූහ. සැබැවින්ම අල්ලාහය්ේ 

උපකාරය ඉතා සමීප බව දැන ෙනු.” සූරා 2:214 

َوالَْفتُْح  إذَا َجاَء نَْصُ  هِ  ُ َورَ  ﴾١﴿اللَـّ َّاَس يَْدُخل َُ انل ْ ي
َ

فَْواًجا أ
َ

هِ أ  ﴾٢﴿وَن ِِف دِيِن اللَـّ
ْح ِِبَْمِد رَ  ِي َواْستَْغفِرْ فََسب ِيَك  ُ ب بًا  ه ا َُّه ََكَن ََوَّ  ﴾٣﴿ۖ  إِن

“අල්ලාහ්යේ උදේව හා ජය ප්රීත පැමිණනු කල්. . තවද අල්ලාහ්යේ 

මාර්ෙයයහි මිනිසුන් කේඩායම් වශයයන් ඇතුළු වනු නුෙ 

දකින්යන්ය. එයහයින් නුෙ සුවිශුද්ධි කරනු, ඔහුයෙන් ක්ෂමාව 

ඉල්ලනු. සැබැවින්ම ඔහු පසුතැවිලි වීම භාර ෙන්යන්ය.” සූරා 110: 1 

සට 3 දක්වා. 

නිමි 
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