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රාමදාන් උත්සවය වවනුවවන් රාජ්ය9 වකම්  වම ් වම  ිකුතත්ම  මිවිඩයය 

මැයි 5, 2019: එක්සත් ජනපද රාජි කදපාර්තකනන්තුවෘ කවෘනුකවෘන් එක්සත් ජනපදකේ සහ කලොවෘපුරා 

සිටින මුස ලින ජනතාවෘට ආශීර්වෘාදලත් රාමදාන් උත්සවෘයක් කවෘනුකවෘන් මාකේ සුභපැතුන පළකර සිටිමි. 

ක ොකහෝ මුස ලිනවෘරුන් සඳහා, කමම මාසය ආත්මික පුනර්ජීවෘනය කකකරහි අවෘධානය කයොමු කිරීමට, 

කරුණාවෘන්ත  වෘ නැවෘත ඇතිකර ගැනීමට, අසරණයන්ට අනුකනපාවෘ දැක්වීමට සහ විවිධ ප්රඹජාවෘන් අතර 

සංහිදියාවෘ ඇතිකර ගැනීමට අවෘස ථාවෘකි. සමානාත්මතාවෘ, දයාවෘ හා තිාගශීලි වෘ යන අපකේ කපොදු 

ඇමරිකානු අගයයන් යටකත් එක්සත් ජනපදකේ ක ොකහෝ පල්ලි සහ ිවකවෘස  විවිධ ආගන අදහන 

අසල්වෘැසියන් සහ මිතුරන් තම ිවකවෘස වෘලට පිළිගනු ල යි.  

පසුගිය මාසකේදී ඒබ්රරහමික ඇදහිළි තුනටම අයත් ආගමික ස ථානවෘලට ප්රඹහාර එල්ල වී තික . එකසේම 

කකකනකුකේ ඇදහිල්ල ිවදහකසේ කරකගන ය කන හැකියාවෘට කලොවෘපුරා විශාල අභිකයෝග එල්ල කවෘමින් 

තික . පුද්ගලයින්ට සහ රජයන්ට එක්වෘ කටයුතු කිරීකමන් කමම වවෘරය මගින් දිරිගන්වෘනු ලැබූ 

ප්රඹහාරකයින්ට එකරහිවෘ ජයගත හැකි වෘන අතර සියලු කදනාකේම ආගමික ිවදහස ප්රඹවෘර්ධනය කළ හැකිය. 

අන් අයට සහාය වීම, දයානුකනපාවෘ සහ අන් අයට ගරුකිරීම පිළි දවෘ සියලුම ආගන අදහන්නන්ට සිහිපත් 

කරදීමට රාමදාන් උත්සවෘය උපකාරී කද.  

දිනපතා ිවරාහාරවෘ සිටීකමන් සහ ආහාර අන් අය සමග ක දා හදා ගැනීකමන් ප්රඹජාවෘ සමග ඇති  ැදීන වෘැඩි 

කරන අතර ප්රඹජා කසේවෘාවෘන්හි ඇති වෘැදගත්කම අවෘධාරණය කරයි. කන කමොකහොකත් අන් අයකේ ඇදහිල්ල 

ගැන කනොතකා අප විසින් ඔවුන් සමග පවෘත්වෘා කගන යා යුතු අකනිෝනි  ැදීම පිළි ද වෘගීමම සිහිකර 

ගත යුතුය.  

සුළුතර ආගමික ප්රඹජාවෘන් කකකරහි ඇති අපකේ කග රවෘය කපන්වීමටත්, ආගමික ිවදහස සදහා අපකේ ඇති 

කැපකිරීම පිලිබිමු කිරීමටත් සහ සාමය සදහා සහකයෝගිතාවෘ ඇතිකර ගැනීමටත් කලොවෘපුරා ඇති අපකේ 

තානාපති කාර්යාල සහ කකොන්සුලර් කාර්යාල ඉෆ තාර් උත්සවෘ පවෘත්වෘනු ල යි. 

රාමදාන් ශුද්ධ මාසය ආරනභ වෘන කමම අවෘස ථාකද, ස ම මුස ලිනවෘරකයකුටම ප්රීඅතිමත් රාමදාන් සමයක් 

කදවෘායි ප්රඹාර්ථනා කරමි. 
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