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රමළාන් උපාවාසය ගැන ඔබ දැන 

ගත යුතු කරුණු . 

මාතෘකා : 

 උපවාසයේ මහිමය සහ රමළාන් මාසයේ මහිමේ  

 රමළානයේ උපවාසය අත්හළ පුද්ගලයින්යේ නීතිය 

 අර්කානුස් සයාම් යහවත් උපවාසයේ මූලිකාිංග 

 උපවාසය අනිවාර්යය වනුයේ කා හට ද 

 උපවාසයේ විනය 

 උපවාසය ශීලය සමග තහනම් කරන ලද ක්රියාවන්යගන් 

වැළකීම 

 උපවාසය අවලිංගු කරන දෑ 

 උපවාසය අවලිංගු වූ වියටක පිළිපැදිය යුතු විනයන්  

 කළා (අතපසු වූ දෑ නැවත) කිරීයම් නීතිය, කෆෆ්ාරා යහවත් 

වන්දි ලබා දීයම් ක්රමය 

 උපවාසයේ අනුමත දෑ  

 උපවාසයේ නිරත වීමට තහනම් කරන ලද දිනයන් 

 අතියර්ක උපවාස 

 සzකාතුල් ෆිත්ර් 

 රමළාන් මාසයේ රාත්රී කාලයේ නැමම්ම් ු ක කිරීම 

 අල් ුඃතිකාෆ් යහවත් මසජ්ිදයේ රැඳී සටීම  
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උපවාසයේ මහිමය 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ප්රකා  කළ බව අල්ලාහය්ේ ූතතයානන් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයසේ ප්රකා  කළහ   

ආදම්යේ සෑම දරුවකුයේම ක්රියාවන් ු හුටය  නමුත් උපවාසය 

හැරය  යහේතුව සැබැවින්ම එය මා යවනුයවන්මය  ඒ සඳහා 

ප්රතිලල මම ම ලබා යදි.  උපවාසය පලිහකි  නුලලා අතුිනන් 

කිසවකුයේ උපවාස දිනය උදා වූයේ නම් එහි අශීලාචාර යලස 

කතා යනොකරනු  උස් හඩින් කතා යනොකරනු  කිසවකු ුහුට 

බැන වැම්යේ නම් යහෝ ුහු ව ඝාතනය කිරීමට උත්සාහ 

දැරුයේ නම් යහෝ එවිට ුහු සැබැවින්ම මම උපවාසයේ 

නියැළුණු පුද්ගලයයකු යැයි පැවසිය යුතු ය. මුහම්මද්යේ 

ආත්මය කවුරුන් සතු ව ඇත්යත් ද ුහු මත දිවුරා පවසි.  

උපාවසය රකින්නකුයේ කටින් හැයළන යකළ අල්ලාහ ්

අබියස කසත්ූින සුවදට වඩා සුවඳැතිය  උපාවස රකින්නා 

සතුටට පත් වන සතු කදායක අවස්ථාවන් යදකක් ුහුට ඇත  

ුහු උපවාසයයන් ි.යදන විට සතු ක යවයි  එයමන්ම ුහුයේ 

පරමාධිපති ව හමු වන විට ු හුයේ උපවාසය යහේතුයවන් සතු ක 

යවයි    

වාර්තාකරු : අබූ හුයරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා, මූලාශ්රය 

: බුහාින හා මුස්ලිම්  

ආදම්යේ සෑම දරුවකුයේම ක්රියාවන් ු හුටය: යනුයවන් අදහස ්

කරනුයේ උපවාසය හැර යසසු ක්රියාවන්හි යකොටසක් යලිකික 

ව යයන් ුහුට ද හිි. වන බැවිනි  එනම් ුහු කරන දැහැි. 

ක්රියාවන් යහේතුයවන් යනයා ු දිිනයේ ු හු යගිරවයට පත් වීම,  

ගරු බුහුමන් ලැබීම, ප්ර ිංසාවට ලක් වීම යන කරුණු යපන්වා 

දිය හැක  
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පලිහ : එය ආරක්ෂාව සලසා ගන්නා උපකරනයකි  එයමන්ම 

උපවාසය පාපයන්යගන් ආරක්ෂා කරයි   

අශීලාචාර යලස කතා යනොකරනු: කතා කරන විට අසභ්ය 

වචන යහෝ යනොමනා වචන භ්ාවිත කර කතා කිරීයමන් වැළකී 

සටිය යුතු ය  තවත් වාර්තාවකට අනුව අඥාන යලස කතා 

යනොකරනු යැයි සඳහන් ව ඇත  එනම් උපවාසය රකින්යනකු 

ව සටිය දී අඥාන ක්රියාවන් යනොකරනු යන්නයි   

උස් හඬින් කතා යනොකරනු: එනම් තර්ක කරි.න් මහා හඩින් 

කතා කිරීයමන්ද කෑයකෝ ගසා කතා කිරීයමන් ද වැළකී සටිය 

යුතුය යන්නයි   

අබූ උමාමා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී  

අල්ලාහ් මට ප්රයයෝයනය සලසා යදන කරුනක් පිළිබඳ මට 

නියයෝග කරන්නැයි පවසා සටියයි.  එවිට එතුමායනෝ ුබ 

උපවාසය රකින්න  සැබැවින්ම එයට උපමා කළ හැකි කිසවක් 

යනොමැත  යැයි පැවසුහ  

 රමළාන් මාසයේ මහිමය 
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකා  කළ බව අබූ 

හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී   

අභිවෘද්ධිමත් මාසය වන රමළානය ුබ යවත පැි.න ඇත  

සර්ව බලධාරී අති කීර්තිමත් අල්ලාහ් එහි උපවාසය 

අනිවාර්යය කයළේය  එහි ස්වර්ග උයන්හි යදොර ක විවෘත කරනු 

ලැයේ  නිරයේ යදොරට වසා දමනු ලැයේ  තවද එහි 

යෂයිතානුන්යේ කැරලිකාරී ක්රියාවලට විලිංගු දමනු ලැයේ  එහි 

රාත්රියක් ඇත  එය මාස දහසකට වඩා උතුම්ය  කවයරකු එහි 
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යහපත කිරීම වළක්වා ගනු ලැබුයේ ද  ුහුට (එම යහපත) 

වළක්වනු ලැබීය     මූලාශ්රය : අහම්ද් 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකා  කළ බව අබූ 

හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී   

රමළාන් මාසයේ ආරම්භ්ක රාත්රිය උදා වූ විට යෂයිතානුන්ට හා 

ජින්නුන්යේ කැරලිකාර ක්රියාවලට විලිංගු දමනු ලැයේ  නිරයේ 

යදොර ක වසා දමනු ලැයේ  එනම් එහි කිසම් යදොර කවක් වීවෘත 

කරනු යනොලැයේ  ස්වර්ගයේ යදොර ක විවෘත කරනු ලැයේ  

එනම් එහි කිසම් යදොර කවක් වසා දමනු යනොලැයේ  

නියේදකයකු යමයසේ නියේදනය කරනු ඇත  අයහෝ යහපත 

යසොයන්නනි, (යහපත) ුදිිනපත් කරනු  අයහෝ අයහපත 

යසොයන්නනි, (අයහපත) මැඩ පවත්වා ගනු  නිරයයන් (යනයා) 

මුදවා ගැනීම අල්ලාහ ් සතුය  එය මුළු රාත්රියයහිම පව.  

  මූලාශ්රය : තිර්ි.දි  

අල්ලාහ්යේ ූතතයානන් (සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) 

ප්රකා  කළ බව අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී   

කවයරකු වි ්වාසයයන් යුතුව හා කුසල් බලායපොයරොත්තු 

යවන් යුතුව රමළානයේ උපවාස ශීලය රකින්යන් ද ු හුට ු හු 

කළ ුහුයේ යපර පාපයන් වලට සමාව යදනු ලැයේ  

 (මූලාශ්රය: බුහාින, මුසල්ිම්) 

ුමාම් අහම්ද් සතු තවත් වාර්තාවක, පසු පාපයන් වලට ද 

සමාව යදනු ලබන බව වාර්තා වී ඇත  

 රමළානයේ උපවාසය අත්හළ පුද්ගලයින්යේ නීතිය 
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යරෝගී භ්ාවය යහෝ යනොහැකියාව යහෝ එයට අදාළ යම් 

කරුනක් වැනි ෂරීආ ව අනුමත කළ යහේතුවක් මත උපවාසය 

අත් හයළේ නම් ඒ සඳහා උපවාසය අත් හැරීමට අනුමැතිය ඇත  

ුහු යවනත් දිනවල උපවාසයේ නිරත විය යුතුය  නමුත් 

ුහුයේ යනොහැකියාව දිගටම පවතින්යන් නම් යහෝ සුව 

යනොවන යරෝගී භ්ාවය අඛේඩ ව පවතින්යන් නම් 

උපවාසයයන් ි.දිය හැකිය  එවිට ුහු උපවාසය අත් හළ සෑම 

දිනයක් යවනුයවන්ම වන්දියක් ලබා දිය යුතුය  එම වන්දිය 

වනුයේ දිළිඳුන්ට ආහාර සැපයීමය   

කිසම් යහේතුවක් යනොමැති ව උපවාසය අත් හයළේ නම් ුහු 

පාපියයකු යවයි  එම මාසයේ ගරුත්වයට අයගිරවය කළ 

යහේතුයවන් ු හු වන්දි සමඟ උපවාසය ද නැවත ු  ක කළ යුතුය  

එයමන්ම ුහු ප ච්ාත්තාප විය යුතුය  එම පාපයයන් ි.දීම 

සඳහා පේ සමාව අයැද සටිය යුතුය   

යකයනකු උපවාසයේ අනිවාර්යය භ්ාවය ප්රතික්යෂේප කරන්යන් 

නම්, එයසේ ුහු තමන් කළ වරද යවනුයවන් ප ්චාත්තාපයේ 

නිරත යනොවූයේ නම්, ුහුට අදාළ නීතිය වනුයේ ිනද්දත් 

යහවත් ආගම අතහැර ගිය යකයනකුට හිි. වන නීතියයි     

 අර්කානුස් සයාම් යහවත් උපවාසයේ මූලිකාිංග 

උපවාසයේ මූලිකාිංග යදකකි  

1. අලුයම උදායේ සට හිරු අවරට යන යතක් උපවාසය 

අවලිංගු වන කටයුතු වලින් වැළකී සටීම   

 

එබැවින් දැන් නුලලා ුවුන් සමඟ ලිිංගික ඇසුයරහි 

නිරත වනු  තවද නුලලාට අල්ලාහ් නියම කළ දෑ 
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යසොයනු  තවද අලුයයමහි කළු නූයලන් සුම් නූල 

පැහැදිලි වන යතක් අනුභ්ව කරනු පානය කරනු  පසුව 

රාත්රිය දක්වා උපවාසය සම්ර්ර්න කරනු   (අල් කුර්ආන් 

2:187) 

 

2. නිේයත් යහවත් චිත්ත ඒකාග්රතායවන් යුතුව අල්ලාහ ්

යවනුයවන් ු ක කරන බවට අදිටන් කර ගැනීම 

 

දහම් ක්රියාවන්හි (ුහල්ාස් යහවත්) චිත්ත 

ඒකාග්රතායවන් යුතුව (අයහමගින් යහමඟට) නැුරරු 

යවි.න් අල්ලාහ් ව නැමදීමට ි.ස ුවුහු අන කරනු 

යනොලැබුයවෝය  (අල් කුර්ආන් 98 : 5) 

 

නබි (සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) තුමායනෝ 

යමයසේ ප්රකා  කළහ   

සයලු ක්රියවන් පිහිටනුයේ යනතනාවන් අනුවය  සෑම 

පුද්ගලයකුටම ුහු සතන දෑ හිි. වනු ඇත   මූලාශ්රය : 

බුහාින හා මුසල්ිම් 

රමළාන් මාසයේ සෑම රාත්රියකම හිරු අවරට යැයම් සට ෆර්ර් 

යහවත් අලුයම උදාවට යපර (සුේහු යේලාවට යපර) නිේයත් 

තැබිය යුතුය  යමහි අව යතාව පිළිබඳ ව හෆ්සා (රළියල්ලාහු 

අන්හා) තුි.ය විසන් වාර්තා කළ හදීසය අවධාරනය කරයි  

එනම් කවයරකු ෆර්රයට (සුේහු යේලාවට) යපර උපවාසය 

සඳහා අදිටන් යනොකයළේ ද ුහුට උපවාසය යනොමැත යැයි 

අල්ලාහ්යේ ූතතයානන් ප්රකා  කර ඇති බවයි   

රාත්රියේ කුමන යේලාවක එය ු  ක කළ ද නිවැරදිය  එය කටින් 

පැවසය යුතුය යන යකොන්යද්සයක් යනොමැත  යහේතුව එය 
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මානසක ක්රියා දාමයක් වන බැවිනි  එහි යථාර්ථය වනුයේ අති 

යගිරවනීය අල්ලාහය්ේ තෘප්තිය පති.න් ු හුයේ නියයෝගයන් 

පිළිපදිි.න් එම ක්රියාව අදිටන් කර ගැනීමයි  කවයරකු 

අල්ලාහ්ට සමීප වීම සඳහා තහනම් කරුණු වලින් වැළකී 

සටීමට රාත්රියයහි උපවාසය සඳහා අදිටන් කරන්යන්ද ුහු 

නිේයත් තැබූ (අදිටන් කළ) පුද්ගලයකු යවයි  එයමන්ම 

කවයරකු අල්ලාහ්ට චිත්ත ඒකාග්රතායවන් යුතුව දහවල් 

කාලයේ උපවාසය කඩ කරන කරුණු වලින් වැළැකීමට 

අදිටන් කරන්යන් ද ුහු එය රාත්රියේ අදිටන් යනොකළ ද ුහු ද 

උපවාසය සඳහා නිේයත් තැබූ (අදිටන් කළ) පුද්ගලයකු යවයි  

 උපවාසය අනිවාර්යය වනුයේ කා හට ද 

පහත සඳහන් යකොන්යද්ස ර්ර්න වූ අය යකයරහි රමළාන් 

උපවාසයයහි නිරත වීම අනිවාර්යය යේ   

1. මුස්ලිම්වරයකු වීම 

2. වැඩිවියට පත්වීම: ළමුන් සඳහා උපවාසය අනිවාර්යය 

යනොවන අතර ගැටවර වියේ පසුවන එනම් යහොඳ නරක 

යත්රුම් ගත හැකි උදවියට උපවාසය පිළිබඳ ඇල්මක්, 

ආ ාවක්, අල්ලාහ්ට අවනතභ්ාවයක් ඇති කරවාලනු 

පිණිස සලාතයට අන කරන්නාක් යමන් උපවාසය 

පිළිබඳව ද ු වුනට අන කළ හැකිය  ගැටවර වයස යනු 

වයස අවුරුම් හය යහෝ හතට පිවිසුනු උදවියයි   

3. මනා සහියයන් පසුවීම:  මන්ද බුද්ධික අය යකයරහි 

උපවාසය අනිවාර්යය යනොයවයි  ු හු උපවාසයේ නිරත 

වූයේ නම් එය නිවැරැදි යනොවනු ඇත  යහේතුව ුහුයේ 

සහිය විකල් වී ඇති බැවිනි   
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4. හයිල් යහවත් ුසප් හා නිෆාස් යහවත් දරු ප්රසූතතියයන් 

පසු රුධිරය වහනය වන තත්ත්වයයන් පිිනසම්ව සටීම  

හයිල් හා නිෆාස ්තත්ත්වයේ පසුවන කාන්තාවන් එයින් 

පිිනසම් වන යතක් උපවාසයේ නිරත වීම සුම්සු නැත  

පිිනසම් භ්ාවයට පත් වූ පසු තමන් අත්හළ දින ගනන් 

බලා යවනත් දිනයන්හි උපවාසයේ නිරත විය යුතුය   

5. උපවාසයේ නිරත වීමට  ක්තිය තිබීම: 

වයයෝවෘද්ධභ්ාවය යහේතුයවන් යහෝ සුව යනොවන යරෝගී 

භ්ාවය යහේතුයවන් යහෝ උපවාසයේ නිරත වීමට 

යනොහැකි උදවියට ද උපවාසය අනිවාර්යය යනොයේ  

නමුත් සුවය අයප්ක්ෂිත යරෝගියා හා මගියා තම 

ජීවිතයට යහෝ තම දරු ගැබට හානියක් ඇති යේවි යන 

බියයන් පසු වන ගර්භිණී කාන්තාව, කිින යදන මව වැනි 

උදවියට උපවාසයයන් ි.දීමට අනුමැතිය ඇත නමුත් 

ුවුන් අතපසු වූ උපවාස දින ගනන් බලා යවනත් 

දිනවල උපවාසයේ නිරත විය යුතුය   

 

 උපවාසයේ විනය 

සහර් කිරීම: උපාවසයේ නිරත වන්නා සහර්් කිරීම සතු ක 

දායකය  ු හු එය අතහැිනය ද ු හු යකයරහි පවක් ඇති යනොයේ  

එක් අවස්ථාවක අල්ලාහ්යේ ූතතයානන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) ‘නුලලා සහර් කරනු  සැබැවින්ම සහර් කිරීයමහි 

අභිවෘද්ධිය ඇත ‘ යනුයවන් ද තවත් අවසථ්ාවක සහර් ආහාරය 

නුලලා ගත යුතුයි  ‘සැබැවින්ම එය අභිවෘද්ධියට ලත් 

ආහාරයකි‘ යනුයවන් ද පවසා ඇත  එම අභිවෘද්ධියේ බලපෑම 

වනුයේ උපවාසය රකින්නා, එමගින්  ක්තිය ධධර්යය හා 

උපවාසයේ නිරත වීමට පහසුව ලබා ගැනීමයි  අල්ලාහ්යේ 
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ූතතයානන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා යමයසේ 

ප්රකා  කළහ  ‘දහවල් කාලයේ උපවාසයේ නිරත වීම සඳහා 

සහර් කාලයේ ආහාරයයන් උපකාර ලබන්න  රාත්රිය 

නැමම්ි.න් ජීවමාන කිරීම සඳහා කයිලූලා (ලුහර් යේලාවට 

යපර වියේකය සඳහා ගන්නා) නින්යදන් උපකාර ලබන්න ‘  

උපවාසයේ යනතනායවන් කවර යදයක් අනුභ්ව කළ ද එම 

සහරය නිවැරදි යේ  එය යල උගුරකින් යහෝ කම් නැත  

‘නුලලා සහර් ගනු  එය යල උගුරකින් යහෝ යේවා යැයි ද 

නුලලා සහර් ගනු එය ආහාර කටකින් යහෝ යේවා යැයි ද හදීස ්

වල සඳහන් ව ඇත   

සහර් හි යේලාව : මධයම රාත්රියයන් පසු එම කාලය උදා යේ  

‘මායේ සමූහයා සහර් ආහාරය ප්රමාද කර උපවාසයයන් ි.දීම 

ුක්මන් කරන තාක් යහපත ලැබීයමන් ුවත් යනොවනු ඇත  

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායේ සහර් ආහාරය 

හා ෆර්ර් (සුේහු යේලාව) අතර වූ කාල පරතරය, අල්-කුර්ආන් 

වැකි 50ක් පාරායනය කරන තරමට විය   

උපවාසයයන් ි.දීම ුක්මන් කිරීම: මායේ සමූහයා 

උපවාසයයන් ි.දීම ුක්මන් කරන තාක් යහපත ලැබීයමන් 

ුවත් යනොවනු ඇත  යන නබි වදනට අනුව හිරු අවරට යාමත් 

සමඟම උපවාසයයන් ි.දීම වඩා යහපත් යවයි  ුඳුණු රට ුඳි 

යගඩි හා රට ුඳි මඟින් උපවාස ි.දීම වඩාත් සුම්සු යේ  එයසේ 

රට ුඳි යනොලැබුණු විටක යලය මගින් උපවාසයයන් ි.දිය 

යුතුය  නබි තුමානන් නුලලා අතුිනන් කිසවකු උපවාසයයන් 

ි.ම්ණු විට රට ුඳි වලින් උපවාසයයන් ි.යදන්න  එයසේ 

යනොලැබුණු විටක යලය මගින් උපවාසයයන් ි.යදන්න  

සැබැවින්ම එය ුතා පිවිතුරුය   
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මේිනේ සලාතය අතර හා උපවාසය ි.ම්ණු පසු ආහාර ගැනීම 

අතර කාලය යවන් කිරීම සතු ක දායකය  මේිනේ සලාතය ු ක 

කළ පසු රාත්රී ආහාරය ගන්න  සලාතයට යපර රාත්රී ආහාරය 

ුක්මන් කයළේ නම් එහි වරදක් නැත  නමුත් මේිනේ සලාතය 

ුෂා සලාතයට කිට් ක කරි.න් එය ප්රමාද කිරීම සුම්සු යනොයවයි  

උපවාසයයන් ි.යදන විට ප්රාර්ථනායවහි නිරත වීම ද සතු ක 

දායකය 

එයමන්ම උපවාසයේ නිරත වන්නා කවර අවසථ්ාවක ප්රාර්ථනා 

කළ ද එය සතු කදායකය  නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා යමයසේ ප්රකා  කළහ   

තියදයනකු සටිති ුවුන්යේ ප්රාර්ථනාවන් අල්ලාහ් ප්රතික්යෂේප 

කරන්යන් නැත  (ුවුන්) (පළමුවැන්නා) උපවාසයේ නිරත 

වන්නා, ුහු උපවාසයයන් ි.යදන තුරු  (යදවැන්නා) යුක්ති 

ගරුක නායකයා, (තුන්වැන්නා) අපරාධයට ලක් වූ 

පුද්ගලයායේ  ාපය  

 උපවාසය ශීලය සමග තහනම් කරන ලද 

ක්රියාවන්යගන් වැළකීම: 

තම ආත්මය පිිනසම් කර ගැනීමටත් එයට යහපත ඇතුළත් 

කිරීමටත් ෂරීආහ්යවහි අල්ලාහ් සඳහන් යකොට ඇත  ඒ අනුව 

උපවාසය රකින්නා පාපකම් වලින් ද තහනම් කරනු ලැබූ 

දැයින් ද අල්ලාහ් යමයනහි කළ තක්වා ව (බියබැතිමත්කම) 

ලබා ගැනීමට එයරහි වන සයලු කටයුතු වලින් ද ම්රසව්ිය යුතුව 

ඇත  උත්තරීතර අල්ලාහ් තක්වා  පිළිබඳ ව යමයසේ පැහැදිලි 

කරයි  

වි ව්ාස කළවුනි! නුලලා බිය භ්ක්තිමත් වීම පිණිස නුලලාට 

යපර වූවනට අනිවාර්යය කරනු ලැබුවාක් යමන් නුලලා 
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යකයරහි ද සේමය (උපවාසය) අනිවාර්යය කරනු ලැබ ඇත  

(අල්-කුර්ආන් 2: 183) 

හදීස් ෂරීෆ් හි යමයසේ සඳහන් යේ  නිරාහාර ව පිපාසයයන් 

සටීම පමනක් උපවාසය යනොයේ  පුහු කටයුතුවලින් හා 

පාපකාරී කටයුතු වලින් වැළකී සටීම උපවාසය යේ  එබැවින් 

ුබට යම් යකයනකු බැන වැඳුයේ නම් යහෝ ු බ ව යමෝඩයකු 

බවට පත් කරන්යන් නම් යහෝ සැබැවින්ම මම උපවාසයේ 

නිරත යවි. යැයි පවසනු   

තවත් වාර්තාවක යමයසේ සඳහන් යේ  කවයරකු යනොමනා 

කතාවන් හා යනොමනා ක්රියාවන් අත් යනොහයළේ ද ුහු ආහාර 

ගැනීම හා පානය ගැනීම අතහැර දැමුව ද එහි කිසම් 

අව යතාවක් අල්ලාහට් යනොයේ   

තවත් වාර්තාවක උපවාස රකින්නන් යකොපමන යදයනක් 

සටියත් ුහු කුසගින්නට පමනක් සීමා වන අතර ුහුයේ 

උපවාසයයන් ලලක් යනොයවයි  එයමන්ම රාත්රි ජීවමාන 

කරන්නන් යකොපමන යදයනක් සටියත් ුහු රාත්රියේ අවදි වී 

සටීමට පමනක් සීමා වන අතර සහර් හි ප්රතිලල හිි. යනොයේ  

ි.සව්ාක් කිරීම: උපවාසය අතරවාරයේ උපවාසය රකින්නා 

ි.සව්ාක් (කට පිිනසම් කිරීම) සතු කදායකය  එය දවයසේ 

ආරම්භ්ය හා එහි අවසානය යනුයවන් යවනසක් නැත  

දානමාන කිරීම අල් කුර්ආනය හැදෑරීම යන යදකම සෑම 

අවස්ථාවකම සතු කදායකය  නමුත් රමළාන් මාසයේ ඒවා 

විය ේෂ තැනක් හිි. කර ගනී  නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා යනයා අතුිනන් දන් දීයමහි මහත් දානපතියා 

විය  එයමන්ම රමළාන් මාසයේ ජිේරීල් (අලයිහිස ්සලාම්) තුමා 

එතුමානන් ව මුන ගැසුණු අවසථ්ායේ ඊටත් වඩා මහත් 



 

 

 
14 

දානපතියා විය  ුහු එතුමානන් ව රමළාන් මාසයේ සෑම 

රාත්රියකම මුන ගැසුණු අතර එතුමානන්ට අල් කුර්ආනය ද 

ුගැන්වූයේය   

රමළාන් උපවාසයේ විනයන් අතුිනන් තවත් වැදගත් කරුනක් 

වන්යන් නැමම්ම් කටයුතු කැපවීයමන් ු ක කිරීමය  

විය ේෂයයන්ම එහි අවසන් දින දහයේ වඩාත් කැපවීයමන් 

නැමම්ම් කටයුතු ු  ක කළ යුතු යේ  ආුෂා (රළියල්ලාහු අන්හා) 

තුි.ය නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ගැන යමයසේ 

සඳහන් කර සටියාය   

එතුමානන් අවසන් දින දහය උදා වූ විට රාත්රිය ජීවමාන කළහ  

තම පවුල අවදි කළහ  (නැමම්ම සඳහා) තම යටි කය තදින් 

බැඳ ගත්හ   

 උපවාසය අවලිංගු කරන දෑ 
 

1. උපවාසය රකින්නා පහත සඳහන් ක්රියාවන් දැනුවත්වම 

උවමනායවන්ම සම් කරන්යන් නම් ුහුයේ උපවාසය 

අවලිංගු වනු ඇත   

 සිංසර්ගයේ නිරත වීම, ශුක්රාණු පිට යනොවූව ද   

 ස්වයිං වින්දනයකින් යහෝ අුර සැි. පහස විඳීයමන් 

යහෝ ශ්රක්රාණු පිටවීම   

 කට පියරන තරමට වමනය ගැනීම  

 ආහාර පාන ගැනීම   

 ස්වභ්ාවයයන් පිහි කණු කට, නාසය, කන, පසුපස, 

යයෝනිය වැනි සම්රුවලින් යමක් ඇතුළත් කිරීම  

එය ම්ම, යබයහත් වැනි සාමානය දෑ වුව ද කාස, 

ගල් වැනි අසාමානය යදයක් වුව ද එක සමානය   
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 උපවාසයේ අදිටන යවනස් වූ විටක එනම් 

උපවාසය කඩ කරන කිසම් යදයක් අනුභ්ව 

යනොකළ ද ු හු සතින් උපවාසයයන් ි.ම්යනි. යැයි 

සතූ විටක  

 හිරු අවරට යගොස් ඇතැයි යහෝ තවමත් ෆර්ර් උදා වී 

නැතැයි සතා යම් ආහාරයක් යහෝ පානයක් යගන 

පසුව එයට පටහැණි දෑ යහළි වීම  

 

2. යබොයහෝ විද්වතුන්යේ මතය අනුව තමන් උපවාසයේ 

නිරත ව සටින බවට අමතක වී ුහත සඳහන් යමක් කළ 

විට උපවාසය අවලිංගු යනොවන බවය  එයමන්ම  

කට යසේදීයම්දී යලය යපවීම වැනි වැරදීමකින් යහෝ 

බලකිරීමකින් යහෝ ුහුට උපවාසයයන් ි.යඳන්නට සම් වූ 

විට ුහු පාපියයකු බවට පත් යනොවනු ඇත   

 

මහමඟ ගමන් කරන්නාට ූතවිලි ද, පාන් යපෝරණුයේ වැඩ 

කරන්නාට යපෝරණු ම්ම ද, අරක්කැි.යාට කෑම සුවඳ ද 

වැනි සාමානය යපොම් කටයුත්තක දී  රීර ගත වන දෑ ද  

උපවාසය බිඳ යනොදමයි  යහේතුව එය වැළැක්විය යනොහැකි 

කරුනක් හා උවමනායවන් සම් වන යදයක් යනොවන 

බැවිනි   

 

කස්තූින, අන්බර්, යරෝස, වතුසුද්ද වැනි සව්භ්ාවික බාහිර 

බලපෑමක් ඇති යනොකරන සුවඳ ආඝ්රානය කිරීයමන් 

උපවාසය යනොබියඳන අතර සාම්බ්රාණි හඳුන්රුරු වැනි 

බලපෑමක් ඇති කරන වස්තු වල සුවඳ ආඝ්රානය කිරීයමන් 
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වැළකී සටිය යුතුය  යහේතුව යබොයහෝ විද්වතුන් අතර ඒවා 

උපවාසය කඩ කරන කරුණු යවයි   

 

3. වැළැක්විය යනොහැකි තරමට ි.නිසාට වමනය ඇති වූයේ 

නම්, එය අධික ව සම් වූව ද උපවාසයට කිසම් හානියක් සම් 

යනොයේ  නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

යමයසේ ප්රකා  කළහ  කවයරකුට වමනය ඇති වූයේද 

ුහුට එය කළා කිරීමට අව ය යනොයේ  කවයරකු 

උවමනායවන් වමනය ගන්යන් ද ුහු නැවත උපවාසය 

ු ක කරත්වා !  

 

4. උපවාසයේ නිරත වූ කාන්තාවකට ුසප් තත්ත්වය යහෝ 

නිෆාස ්තත්ත්වය ඇති වූ වියටක ඇයයේ උපවාසය බියඳනු 

ඇත  එය හිරු අවරට යෑමට මද යමොයහොතකට යපර සම් 

වුවත් ෆර්ර් උදාවීමට පසුව දහවල ආරම්භ්යේ දී නතර 

වූවත් එය ු තා සව්ල්ප යේලාවක් වූවත් ඇයයේ උපවාසය 

බියඳනු ඇත    
 

 උපවාසය අවලිංගු වූ විට පිළිපැදිය යුතු විනයන්  

පළමුවැන්න:  කෆ්ෆාරා සමග කළා කිරීම අනිවාර්යය වනුයේ 

කිසම් යහේතුවකින් යතොරව ආහාර පාන ගැනීයමන් හා අුර සැි. 

ඇසුයරහි නිරත වීයමන් උපවාසය කඩ කළ අය යකයරහිය   

යදවැන්න : කෆ්ෆාරා දීයමන් යතොරව කළා කිරීම අනිවාර්ය 

වනුයේ  
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සුවය අයප්ක්ෂිත යරෝගයක්, ගමනක් වැනි අනුමත යහේතුවකින් 

උපවාසය ශීලය බිඳුණු අය යකයරහි ද  

ුසප්, නිෆාස් යහවත් දරු ප්රසූතතියයන් පසු ගලන රුධිර 

අවස්ථාව, කිින යපවීම, ගැේයගන සටීම වැනි යහේතූන් මත 

උපවාසය ශීලය බිඳුණු අය යකයරහි ද  

කට යසේදීයම්දී යලය ගිලීයමන් යහෝ හිරු අවරට යගොස් ඇතැයි 

සතා ආහාර ගැනීයමන් යහෝ තවමත් හිරු උදා වී යනොමැතැ යි 

සතා ආහාර ගැනීයමන් උපවාස ශීලය බිඳුණු අය යකයරහි ද  

බලකිරීම් යහේතුයවන් උපවාස ශීලය බිඳුණු අය යකයරහි ද යේ  

තුන්වැන්න: වැළකී සටීම අනිවාර්යය වනුයේ එනම් ශුද්ධ වූ 

මාසයේ මහිමය සැලකිල්ලට යගන රමළාන් දහවල් කාලයේ 

කෑයමන් බීයමන් වැළකී සටීම අනිවාර්යය වනුයේ  

කිසම් යහේතුවකින් යතොරව උපවාස ශීලයයන් ි.ම්ණු අය 

යකයරහි ද 

බලපෑමක් යහේතුයවන් උපවාස ශීලයයන් ි.ම්ණු අය යකයරහි ද  

වැරදීමක් යහේතුයවන් උපවාසයයන් ි.ම්ණු අය යකයරහි ද යේ   

නමුත් හයිල්, නිෆාස් හා ගමනක් යහේතුයවන් උපවාසය ි.ම්ණු 

අය යකයරහි එයසේ වැළකී සටීම අනිවාර්යය යනොයේ   

 කළා (අතපසු වූ දෑ නැවත) කිරීයම් නීතිය 

කළා කිරීමට බැඳුණු අය උපවාසය කඩ කළ දිනයන් ගනන් 

කර එම දිනයන් සඳහා යවනත් දිනයන් හි උපවාසයේ නිරත 

වීම අනිවාර්යය යේ    
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කළා කිරීමට බැඳුණු අය රමළානයට පසුව එය ු ක කිරීමට 

යුහුසුලු විය යුතුය  කළා කිරීයම් යේලාව ඊළඟ රමළානය 

දක්වා යහෝ ුහුයේ මරනය දක්වා පිහිටයි   

ඊළඟ රමළානයට පසුව ද යකයනකු කළා කිරීම ප්රමාද 

කරන්යන් නම් එයමන්ම ුහු එය කිසම් යහේතුවකින් යතොරව 

ප්රමාද කයළේ නම් ුහු පාපියයකු බවට පත් යේ  යබොයහෝ 

විද්වතුන්යේ මතය වනුයේ ුහු ෆිද්යා ලබා දිය යුතු බවයි  

ප්රමාද කිරීමට යහේතුවක් ඇති වූ වියටක එයසේ ප්රමාද කිරීයමහි 

වරදක් යනොයේ     

 කෆ්ෆාරා යහවත් වන්දි ලබා දීයම් ක්රමය 

රමළාන් මාසයේ උවමනායවන්ම උපවාසය කඩ කිරීම 

යහේතුයවන් අනිවාර්යයයන්ම දිය යුතු වන්දිය කරුණු තුනින් 

එකක් මත පැවයර්  එනම්  

1. වහයලකු නිදහස් කිරීම 

2. අඛේඩ ව මාස යදකක් උපවාසයේ නිරත වීම 

3. ම්ගියන් හැට යදනකුට ආහාර සැපයීම 

යම් අතුිනන් ුහු යවත පැවයරන මුල්ම කරුන වනුයේ 

වහයලකු නිදහස් කිරීමය  ඒ සඳහා හැකියාව යනොලැබූ වියටක 

යදවැනි කරුනටත් එයට ද හැකියාව යනොලැබූ වියටක තුන් 

වැනි කරුනටත් යන පිළියවළට පැවයරනු ඇත   

ආහාර සැපයීම යන්යනන් අදහස් වනුයේ රයට් ප්රධාන 

ආහාරයයන් මුද්ම් එකක ප්රමානයක් ම්ගියකුට ලබා දීමයි  මුද්ම් 

යනු සාමානය යදෝතක් පුරවන තරම් වූ ප්රමානයයි   
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කාන්තාවකට ුසප් ඇති වීම හා දරු ප්රසූතතියයන් පසු රුධිරය 

වැගිරීම අඛේඩත්වය බිද යනොදමයි       

උපවාසය අනිවාර්යය වූ තත්ත්වයේ එය ු ක යනොකරම ි.ය 

ගිය උදවිය 

උපවාසය අනිවාර්යය වූ තත්ත්වයේ ි.ය ගිය අය වූ කලී යරෝගී 

බව යහේතුයවන් යහෝ ගමනක් යහේතුයවන් යහෝ උපවාසය 

නැවත ු  ක කිරීමට ුහුට අවසථ්ාවක් යනොලැබුණු වියටක ුහු 

යකයරහි කිසම් වගකීමක් යනොපැවයරන බව විද්වතුන් 

යබොයහෝමයකයේ මතයයි   

නමුත් උපවාසය අනිවාර්යය වී එය නැවත ු  ක කිරීමට  ක්තිය 

ඇතත් එය ු ක යනොකරම ි.ය ගිය අය වූ කලී අත්හළ සෑම 

දිනයක් සඳහාම ුහු යවනුයවන් දිළින්දන්ට ආහාර සැපයීම 

යහෝ ුහු අත්හළ උපවාස දින ගනන් බලා ුහු යවනුයවන් 

උපවාසය රැකීම ුහුයේ භ්ාරකරු යවත පැවයරන වගකීමකි    

 උපවාසයේ අනුමත දෑ  

උපවාසය රකින්නා යලයට බැස ඒ තුළ පිහිනා ස්නානය 

කිරීමට අනුමැතිය ඇත  යහේතුව අබූ බක්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

තුමායනෝ යමයසේ වාර්තා කළහ  අල්ලාහ්යේ ූතතයායනෝ 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) උපවාසය රකින්යනකු ව 

සටිය දී පිපාසය යහේතුයවන් හා උෂ්නත්වය යහේතුයවන් තම 

හිසට යලය වක්කර ගත්හ  ආුෂා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුි.ය 

යමයසේ දන්වා සටින්නීය  සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමායනෝ  ජුනුේ (ස්නානය අනිවාර්ය වූ) 

තත්ත්වයේ අවදි වන්යනකු ව සටියහ  එවිට එතුමා උපවාසයේ 

නිරත වී පසුව ස්නානය කළහ   
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ඇසට යල බිඳු යයදීම යහෝ සුරුමා ගැල්වීම යන සයල්ල 

අනුමැතිය ඇති කරුණුය  නමුත් ඇස් සම්රට වැ කයේ නම් ඒ 

යදක උපවාසය කඩ කරනු ඇතැයි යනුයවන් පවසන අයයේ 

ප්රකා යද අවධානයට යගන සීමාව ුක්මවා යායමන් යතොරව 

එයසේ සම් කර ගැනීමට අනුමැතිය ඇත    

තමන්යේ ආ ාවන් මැඩ පවත්වා ගත හැකි උදවිය සප 

ගැනීමට අනුමැතිය ඇත  යහේතුව උමර් ුේනු කත්තාේ 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයේ දිනක් 

මම උද්යයෝගයයන් යුතුව අවදි වූයයි. පසුව මම උපවාසයේ 

නිරත ව සටිය දී ම මම සප ගතිි.  පසුව මම නබි (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමා යවතට පැි.න අද මම අති බැරෑරුම් 

කටයුත්තක් කයළි.  මම උපවාසයේ නිරත ව සටියදී සප 

ගතිි. යැයි පැවසුයවි.  එවිට අල්ලාහ්යේ ූතතයානන් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ුබ යලයයන් කට කළත්වා 

යසේම්වයහොත් ුබ උපවාස රකින්යනකු යවත්දැ යි විමසා 

සටියහ  එවිට මම එය වරදක් යනොයේ යැයි පැවසුයවි. එයසේ 

නම් ුබ යමයසේ අසනුයේ මන් දැයි පැවසූතහ   

වඩාත් නිවැරදිම ප්රකා ය වනුයේ තම කාමා ාව ඇවිස්යසන 

අය සප ගැනීම පිළිකුල් සහගත වන බවය  නමුත් වඩාත් 

යයෝගය වනුයේ එයින් වැළකී සටීමය  එයසේ යනොවන උදවිය 

සප ගැනීම වරදක් යනොවනු ඇත  එම විෂයයහි තරුනයා හා 

මහල්ලා යන්යනහි යවනසක් යනොමැත  යමහි අවධානයට ගත 

යුත්යත් කාමා ාව හට ගැනීමත් ශුක්රාණු පිටවීමත්ය  

තරුනයකුයේ යහෝ  ක්තිමත් මහල්යලකුයේ කාමා ාව ඇති 

වූයේ නම් එය පිළිකුල් සහගතය  නමුත් මහල්ලාට යහෝ ම්ර්වල 

තරුනයාට එයසේ ඇති යනොවූයේ නම් පිළිකුල් සහගත 

යනොයවයි  නමුත් වඩාත් යයෝගය වනුයේ එය අතහැර දැමීමයි  
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අතිනතට දීයමහි හා වැලඳ ගැනීයමහි නීතිය ද සප ගැනීයම් 

නීතියම යේ   

ආහාරය පිණිස වුව ද යවනත් කරුනක් සඳහා වුව ද එන්නත් 

විඳීමත් එය නහරයන් තුළ වුව ද සම යටින් වුව ද පිහි කනත් එය 

උපවාසය බිඳ යනොදමයි  යහේතුව එය සාමානය සම්රු වලින් 

යනොව අසාමානය යලසන්  රීරගත වීමය   

තවද කට යලයයන් කළත්වා යසේදීමටත් නාසය යලයයන් 

පිිනසම් කිරීමටත් අනුමැතිය ඇත  නමුත් එම කටයුත්යතහි 

සීමාව ුක්මවා යනොයා යුතුය  නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමායනෝ යමයසේ ප්රකා  කළහ  නුල යලයයන් 

නාසය පිිනසම් කරන්යන් නම් යහොඳින් යසෝදන්න  නමුත් 

උපවාසය රකින අයයකු වී නම් ි.ස   

උපවාසකරුට රමළාන් රාත්රියයහි අලුයම උදා වන යතක් 

ආහාර පාන ගැනීමටත් අුර සැම ඇසුයරහි නිරත වීමටත් 

අනුමැතිය ඇත  අලුයම උදා වන විට ුහුයේ කයට් ආහාර 

තියේ නම් එය එළියට ගැනීමත් ු හු අුර සැි. ඇසුයරහි නිරතව 

සටින්යන් නම් එයින් ුවත් වීමත් ුහුට අනිවාර්යය යේ   

 උපවාසයේ නිරත වීමට තහනම් කරන ලද දිනයන් 

පළමුව: තහනම් උපවාසයන් හා වැළකී සටිය යුතු උපවාසයන්  

1. ඊම්ල් අල්හා හා ඊම්ල් ෆිත්ර් යන අවුරුම් යදදින 

උපවාසයේ නිරත වීම තහනම් බවට ුස්ලාමීය නීති 

විද්වතුන් ඒකමතික ව .රනයට එළැල ඇත  උමර් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා වාර්තා කළ හදීසය යම් සඳහා 

සාධක ව යයන් ුවුහු යගන හැර පාති  එනම් 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්යේ ූතතයානන් (සල්ලල්ලාහු 
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අලයිහි වසල්ලම්) යමම යදදින උපවාසයේ නිරත වීම 

තහනම් කළහ  අල්හා දිනය වූ කලී එදින නුලලා කරන 

කුර්බාන් මස ්අනුභ්ව කරන්යනහිය  ෆිත්ර් දිනය වූ කලී 

එදින නුලලා නුලලායේ උපවාසයයන් ි.යදන්යනහුය   

 

2. අේයාමුත් තෂ්රීක් දිනයන්හි උපවාසය: 

යවුමුන් නහර්් නම් ඊම්ල් අල්හා අවුරුම් දිනට යපර ව 

පවතින දින තුන යේ  යමම දිනයන්හි උපවාසයේ නිරත 

වීම තහනම් යන්නට සාධක ව යයන් කඃේ ුේනු 

මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ 

හදීසය යගන හැර දක්වා ඇත  එනම් සැබැවින්ම 

අල්ලාහ්යේ ූතතයානන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමායනෝ ු හු හා අවුස් ු ේනු අල් හද්දසාන් 

යන යදයදනා ව අේයාමුත් තෂ්රීක් යන දිනයන්හි එවා 

යද්ව වි ව්ාසවන්තයා හැර යවන කිසයවකු සව්ර්ගයට 

ඇතුළු යනොවන බවත් එම දිනයන් ි.නායවහි රැඳී සටින 

දිනයන් බවත් එය ආහාර පාන ගන්නා දිනයන් බවත්   

නියේදනය කර සටියහ     

 

3. විසාල් උපවාසය එනම් දින යදකක් යහෝ ඊට වැඩි දින 

ගනනක් සාමානය පිනදි කිසවක් අනුභ්ව යනොයකොට 

අඛේඩ ව උපවාසයේ නිරත වීමයි  එම කටයුත්ත නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාට පමනක් 

ආයේණික වූ නීතියකි  

අබූ හුයරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී  නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

විසාල් කිරීම තහනම් කයළේය  එවිට සහාබිවරු 
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අල්ලාහ්යේ ූතතයානනි, ුබ තුමා විසාල් ක්රමයට 

උපවාසයයහි නිරත වන්යනහිය  යැයි පවසා සටියහ  

එවිට එතුමායනෝ  නුලලාත් මා යමන් ද? සැබැවින්ම 

මම රාත්රිය ගත කරි.  මායේ පරමාධිපති මට ආහාර 

සපයයි  මට පානය සපයයි   

තවත් වාර්තාවක එතුමායනෝ නුලලාට විසාල් කිරීම 

ගැන මම අවවාද කරි. යැයි යදවතාවක් පවසා සටියහ  

එවිට ුබ එයසේ විසාල් කරනවා යනොයේදැ යි විමසනු 

ලැබූ විට සැබැවින්ම මම මායේ පරමාධිපති අබියස 

රාත්රිය ගත කරි.  එවිට ුහු මට ආහාර සපයයි  පානය 

සපයයි  එබැවින් නුලලාට හැකියාව ඇති ක්රියාවන් 

පමනක් උසුලන්නැයි පවසා සටියහ   

යදවනුව : පිළිකුල් සහගත උපවාසයන් 

1. ජුමුආ දිනයට පමනක් උපවාසය සීමා කිරීම  

ුසල්ාමීය විද්වතුන් යබොයහෝමයක මතය වනුයේ ජුමුආ 

දිනයේ පමනක් උපවාසයේ නිරත වීම පිළිකුල් සහගත 

ක්රියාවක් බවය  ඒ සඳහා පහත සඳහන් හදීසය ුවුහු 

සාධක කර ගත්හ   

මුහම්මද් ු ේනු උේබාද් ු ේනු යඃෆර් තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී  ජුමුආ දිනයේ උපවාසයේ නිරත වීම ගැන 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමානන් තහනම් 

කයළේ දැ යි යාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමායගන් මම 

විමසා සටියයි.  එයට ුහු එයසේය යැයි පිළිතුරු 

ම්න්යන්ය   

ුේනු අේබාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් දැනුම් 

ම්න් වාර්තාවක නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
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තුමා ජුමුආ දිනයේ පමනක් නුලලා උපවාසයේ නිරත 

යනොවන්නැයි පවසා සටි බව සඳහන් වී ඇත   

ජුමුආ දිනයට යපර දින යහෝ පසු දින සමඟ එකතු 

යකොට උපවාසයේ නිරත වූයේ නම් යහෝ සිනතක් 

ව යයන් ු  ක කරන උපවාසයක් භ්ාරයක් ව යයන් ු  ක 

කරන උපවාසයයක් යහෝ අනිවාර්යය උපවාසයක් එයට 

සායප්ක්ෂිත ව පිහි කණු විට ජුමුආ දිනයේ උපවාසයේ 

නිරත වීමට අනුමැතිය ඇත   

 

2. යසනසුරාදා දිනයට පමනක් උපවාසය සීමා කිරීම: 

ුස්ලාමීය විද්වතුන් යබොයහෝමයක මතය වනුයේ ද 

යසනසුරාදා දිනයේ පමනක් උපවාසයේ නිරත වීම 

පිළිකුල් සහගත ක්රියාවක් බවය  ඊට යපර දින යහෝ පසු 

දින සමඟ එකතු යකොට උපවාසයේ නිරත වූයේ නම් 

එය පිළිකුල් සහගත යනොවනු ඇත   

 

ඒ සඳහා සාධයක් යලස ගනුයේ අේම්ල්ලාහ ්ු ේනු බෂර් 

තුමා ු හුයේ සයහෝදිනය අස්-සමාආ විසන් වාර්තා කළ 

හදීසයයි  එය යමයසේය  නුලලා යකයරහි අනිවාර්යය වූ 

උපවාස අවසථ්ාවක හැර යසනසුරාදා දින පමනක් 

උපවාසයේ නිරත යනොවනු  ි.දි වැලක යකෝ කවක් යහෝ 

ගහක යපොත්තක් හැර යවන කිසවක් නුලලායගන් 

කිසයවකුට යනොලැබුයේ නම් එය විකන්න  යැයි 

අල්ලාහ්යේ ූතතයනන් ප්රකා  කර සටියහ   

 

3. කාලය ර්රාම උපවාසයේ නිරත වීම: 
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එනම් උපවාසයයන් ි.දීමකින්, වියේකයකින් යතොරව 

අඛේඩ ව උපවාසයේ නිරතවීමයි   

ඇතැම් විද්වත්හු පුරා කාලයක් අඛේඩ ව උපවාසයේ 

නිරත වීම පිළිකුල් සහගත යැයි පවසති  ‘අඛේඩ ව 

උපවාසයේ නිරත වන්නාට උපවාසය යනොමැත  

අඛේඩ ව උපවාසයේ නිරත වන්නාට උපවාසය 

යනොමැත ‘ යන හදීසය  ඒ සඳහා සාධකයක් ව යයන් 

යගන ඇත   

නමුත් විද්වතුන් යබොයහෝමයක මතය වනුයේ 

අේයාමුත් තෂර්ීක් දිනයන්හි හා අවුරුම් යදදින වැනි 

උපවාසය තහනම් කළ දිනයන් හි උපවාසයයන් ි.දී 

අයනකුත් දින වල අඛේඩ ව උපවාසයේ නිරත වීමට 

අනුමැතිය ඇති බවය   

 

4. යේමුෂ් ෂක් යහවත් සැක සහිත දින උපවාසයේ නිරත 

වීම එය ෂඃබාන් මස 30 වැනි දිනයයි   

එදින උපවාසයේ නිරත වීම වළක්වා ඇති බවට සාධක 

ව යයන් යගන හැර දක්වනුයේ අම්මාර් ුේනු යාසර් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයයි  

එනම් කවයරකුට (එදින ෂඃබන් හි ආරම්භ්ක දින ද 

රමළාන් හි අවසාන දින ද යන්න ගැන) සැකය ඇත්යත් 

ද එදින උපවාසයේ නිරත වන්නා අබූ කාසීම්ට 

පි කපැයේය යන හදීසයයි  

 

 අතියර්ක උපවාස 

ෂේවාල් මායසේ දින හයක් උපවාසයේ නිරත වීම 
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යමම උපවාසය සම්බන්ධයයන් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමායනෝ යනයාට දිිනයදි.න් යමයසේ ප්රකා  කළහ   

කවයරකු රමළාන් මාසයේ උපවාසයේ නිරත ව පසුව එයට 

පසු ව ෂේවාල් මාසයේ දින හයක් උපවාසයේ නිරත වූයේ ද 

ුහු පුරා කාලයක් උපවාසයේ නිරත වූ අයකු යමනි  යහේතුව 

රමළාන් මාසයේ උපවාසය මාස දහසකින් ප්රගුන වන අතර 

ෂේවාල් මාසය මාස යදකකින් ප්රගුන වන බැවිනි   

 සzකාතුල් ෆිත්ර් 

රමළාන් මාසයේ අවසන් කාලය පැි.ණි විට තමන්යේ 

උපවාසය හා තමන් කළ ක්රියාවන් අල්ලාහ් පිළි ගත යුතුයි යන 

අයප්ක්ෂායවන් මුසල්ිම්වරු පසු යවති  රමළාන් මාසයේ සම් වූ 

වැරදි හා යනොමනා ක්රියාවන්යගන් උපවාසකරු පිවිතුරු වී 

ි.දීමක් යලස ද අවුරුම් දින දිළින්දන් සඳහා වූ ආහාරයක් යලස 

ද අල්ලාහ්  සzකාතුල් ෆිත්රා ව ආගමානුගත කයළේය   

අවුරුම් සලාතයයන් පසු එය ලබා දීම සඳහා ප්රමාද කිරීම සුම්සු 

යනොයේ  අවුරුම් දිනට යපර එය ු ක කිරීමට අනුමැතිය ඇත   

මුස්ලිම්වරයකු තමන් යවනුයවන් තමන්යගන් යැයපන පවුයල් 

සෑම සාමාජිකයකු යවනුයවන් ද ුහුයේ යසේවකයින් 

යවනුයවන්ද සzකාත් ෆිත්රා ලබා දීම අනිවාර්යය යේ  එය රයට් 

ප්රධාන ආහාර යේයලන් කි ග්රෑම් 2 5 කට සමාන වන යසේ 

ආහාර ව යයන් යහෝ එහි වටිනාකම මුදලින් යහෝ නිකුත් කළ 

හැක   

 රමළාන් මාසයේ රාත්රී කාලයේ නැමම්ම් ු ක කිරීම 
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රමළාන් මාසයේ රාත්රි සලාතයන්හි නිරත වීම යහෝ තරාවීහ ්

සලාතය ු ක කිරීම කාන්තා හා පුරුෂ යන යදපිිනසටම 

සුන්නාහව්ක් යේ  එය ු ක කරනු ලබන්යන් ුෂා සලාතයයන් 

පසු විත්ර් සලාතයට යපර රකආත් යදක යදක බැගිනි  විත්ර් 

සලාතයට පසුව පවා එය ු ක කළ හැක  නමුත් එය ුතා 

යයෝගයතම ක්රියාවට පටහැණිය  රාත්රිය අවසානය යතක් එම 

කාලය පව.  අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කළ හදීසයක් කේඩායමක් විසන් යමයසේ ප්රකා  කර 

තියේ  අල්ලාහ්යේ ූතතයායනෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තිර ව නියයෝග කිරීමකින් යතොරව රමළාන් මාසයේ 

රාත්රි සලාතයන් හි නිරත වීම ගැන දිිනගැන්වූහ  එතුමායනෝ 

යමයසේ පවසා සටියහ  කවයරකු වි ව්ාසයයන් යුතුව හා කුසල් 

බලායපොයරොත්තුයවන්  රමළාන් මාසයේ රාත්රි සලාතයන්හි 

නිරත වන්යන් ද ුහු කළ යපර පේ වලට ුහුට සමාව යදනු 

ලැයේ   

ආුෂා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුි.ය යමයසේ වාර්තා කරන්නීය  

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායනෝ මස්ජිදයේ 

සලාතය ු ක කළහ  යනයා අතුිනන් යබොයහෝ යදනා ද 

එතුමානන් සමඟ සලාතය ු ක කයළෝය  පසු දිනත් 

එතුමායනෝ සලාතයේ නිරත වූහ  එවිට ුවුහු තවත් අධික 

වූයවෝය  තුන් වැනි දින ු වුහු ඒ සඳහා එක්රැස් වූයවෝය  නමුත් 

නබි තුමානන් නිවසන් පිටතට ආයේ නැත  පසුදින උදෑසන 

උදා වූ කල්හි නබි (සල්) තුමානන් මස්ජිදයට පැි.න “නුලලා 

කළ දෑ මම ම් කයවි.  නිවසන් පිට වී නුලලා යවත පැි.ණීමට 

මා වළක්වාලීයේ නුලලා යකයරහි යමය අනිවාර්යය යේ යදෝ යි 

යන බිය හැඟීමයි “ යනුයවන් වදාලහ  

 අල් ුඃතිකාෆ් යහවත් මස්ජිදයේ රැඳී සටීම  
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විද්වතුන්යේ ඒකමතික .රනය වනුයේ ුඃතිකාෆ් නමැති 

ක්රියාව ආගමානුගත කළ එකක් බවය  සෑම රමළාන් මාසයකම 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායනෝ දින දහයක් 

ුඃතිකාෆ් හි කල් ගත කළහ  එතුමානන් මරනයට පත් වූ 

වසයර් දින විස්සක් ුඃතිකාෆ් හි කල් ගත කළහ  (මූලාශ්රය : 

බුහාින අබූදාවූද් හා ුේනු මායා) එතුමානන්යේ සගයන් හා 

බිිනයන් එතුමානන් සමඟ ුඃතිකාෆහ්ි කල් ගත කළ අතර 

එතුමානන්යගන් පසුව ද යමොවුන් එම කටයුත්යතහි නිරත වූහ   

ුඃතිකාෆ් හි සටින්නා අතියර්ක නැමම්ම් ු ක කිරීම,   අතියර්ක 

සලාත් ු ක කිරීම, අල්කුර්ආන් පාරායනය කිරීම, තස්බීහ ්

(අල්ලාහ් ව සුවිශුද්ධ කරි.න් සුේහානල්ලාහ ්යැයි) පැවසීම, 

තහ්මීද් (අල්ලාහ්ට ප්ර ිංසා කරි.න් අල්හම්ම් ලිල්ලාහ් යැයි) 

පැවසීම, තහල්ීල් (අල්ලාහ්යේ ඒකීය භ්ාවය තහවුරු කරි.න් 

ලා ුලාහ ුල්ලල්ලාහු යැයි) පැවසීම, තක්බීර් (අල්ලාහ් ව 

යශ්රේෂ්්ත්වයට පත් කරි.න් අල්ලාහු අක්බර් යැයි පැවසීම, පාප 

ක්ෂමායවහි නිරත වීම, නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමානන් හට සලාම් හා සලවාත් පැවසීම ප්රාර්ථනාවන්හි නිරත 

වීම වැනි මැවුම්කරු යවත සමීප විය හැකි, ුහු සමඟ වූ 

සම්බන්ධතාව වර්ධනය කර ගත හැකි, තම අවනතභ්ාවය 

යපන්වා යදන කටයුතු වල නිරත වීම සතු කදායකය     
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