
මාාර්ගෝ�ෝපගෝේශය

උම්රාා පිළිබඳ 
දැැනුවත් කිරීගෝ�  

SIN 1.2سنهالي



මෙ�� �ාර්මෙ�ෝපමෙේශය පහත භාාෂාාවලින් 
ලබා �ත හැකි අතරා ඔබට ඒවා �ත ක්ලික් 
කිරීමෙ�න් බා�ත කළ හැකිය:

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol
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පටුන

 

උ�රාා හි 
මාහිමායන්

 

උ�රාා
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හරා� ගෝවත ළඟාා වීමා

හරාගෝමායින් දු�රිය ගෝ�වය

විදුලි පඩි ගෝපළ

හරා� ගෝවත පැමිණීමාට 
ගෝපරා වැදැ�ත් පණිවිඩ 
කිහිපයක්

තවාෆ්

තවාෆ්  හි රාක්ආත් 
ගෝදැගෝක් සලාාතය
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සෆාා සහ මාර්වා

සඊ ඉටු කරාන 
�ථාානගෝ� (දුආ) 
අයැදීමා

සඊ ඉටු කරාන 
ආකාරාය

සඊ ඉටු කරාන �ථාානගෝ� 
මාහල් �ණන
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වන්දැනාකරුවන්ගෝ� 
විමාසී�වලාට පිළිතුරු දීමා

ගෝරාෝදැ පුටු 
ගෝ�වාව

නිගෝරාෝගී ව හිසගෝක� කැපීමා 
සඳහා උපගෝදැ�

බාාබාර් සාප්පු
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හරා� අවට සාප්පු 
සංකීර්ණ

 

පිරික්සු� ලාැයි�තුව

 

වැද�ත් අංක
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උ�රාා
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මෙ�� �ාර්මෙ�ෝපමෙේශය තුළ, ඔබමෙ� උම්රාා 
��මෙ� ඔබට අවශය වැද�ත් මෙ�ාරාතුරු, 
උපමෙදස් සහ ��මෙප�වීම් ඔබ  දැන �නු ඇ�.
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 ¨  
 
 
 
 
 

 

උ�රාා හි 
මාහිමායන්
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 ¨  
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උම්රාා යනු අල්ලාාහ් මෙවනුමෙව� ඉටු කරාන 
නැ�දු�ක් වශමෙය� ඉහ්රාාම් �ත්ත්වයට 
පැ�ණී�, �වාෆ් නම් කඃබාව වටා සක්�� කිරී�, 
සෆාා �ර්වා අ�රා ��� කිරී�, හිස මුඩු කිරී� මෙහෝ 
හිස මෙකස් මෙකාට කිරී� යනාදී වත්පිළිමෙවත් එහි 
ඇතුලාත් මෙේ. 
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පසුව �ල්බියා පැවසයි යුතුයි. එය මෙම් අයුරිනි: 
“ලාබ්බයිකල්ලාාහුම්� ලාබ්බයික්, ලාබ්බයික ලාා ෂරීක 
ලාක ලාබ්බයික්, ඉ�නල් හම්ද ව�නිඃ�� ලාක වල් 
මුල්ක්, ලාා ෂරීක ලාක්”

1
ආ�මික නීතිය �ඟි� නිර්ණය කරාන ලාද 
ස්ථාානමෙ� රැඳී සිට ඉහ්රාාම් �ත්ත්වයට පැමිණිය 
යුතුයි. ඒ �ත්ත්වමෙ� සිටින කවිට ඔහුට �හනම් 
වන කරුණුවලි� ඔහු වැළකී සිටිය යුතුයි.

2

(ඉහ්රාා� තත්ත්වය පිළිබාඳ වැඩිදුරා දැැන �ැනීමා 
සඳහා ඉහ්රාා� තත්ත්වය පිළිබාඳ දැැනුවත් කිරීගෝ� 

මාාර්ගෝ�ෝපගෝේශය බාා�ත කරාන්න.)
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පසුව හරාම් මෙව� පැමිණ,  කඃබාව වටා සත් වරාක් 
සක්�� කරානු ඇ�. එවිට කඃබාව �� වම් පසට 
වන අයුරි� සිටිය යුතුයි. �වාෆාමෙ� ආරාම්භය හා 
එහි අවසානය හජරුල් අස්වේ නම් කළු �ලා පිහිටි 
ස්ථාානමෙය� සිදු මෙේ.

3

එය අවස� වූ පසු රාක්අත් මෙදකකි� ස��වි� 
සලාා�යක් ඉටු කරානු ඇ�.

4

පසුව සෆාා මෙව� ඇවිද යයි. එහි සිට �ර්වා දක්වා 
��� කරා �� සඊ කර්�වයය ආරාම්භ කරානු ඇ� . 
�ර්වා මෙව� මෙස්�දු වී�ත් ස�ඟ එක් වටයක් 
සම්පූර්ණ මෙේ. පසුව නැව�ත් මෙදවන වටය 
සම්පූර්ණ කිරී� සඳහා සෆාා මෙව� ඇවිද යනු ඇ�. 
මෙම් අයුරි� හත්වන වටය �ර්වා හි අවස� කරාන 
තුරු ��� කරානු ඇ�.

5
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ගෝමා මාඟින් උ�රාාහි කටයුතු අවසන් වන 
අතරා ඉහ්රාා� තත්ත්වගෝයන් මිගෝදැයි.

පසුව පිරිමි අයකු නම් හිස මුඩු කරා �නී. නැ�මෙහාත් 
හිසමෙකස් මෙකාට කරා කපා �නී. කා��ාව ඇමෙ� 
හිසමෙකස් එකතු කරා එහි අගිස්ස ඇඟිලි තුඩක (මෙස.
මී.1-2) �රාම් කුඩා ප්ර�ාණයක්  කපා හරී. 

6
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 ¨ (ෂව්වාල්- දුල් කඃදැා- දුල් හිජ්ජාා යන) හජ් මාාසයන් 
හි උ�රාා ඉටු කිරීගෝ� ගෝේතනාගෝවන් ඉහ්රාා� 
තත්ත්වයට  පැමිණීමා.

 ¨  
 
 

 ¨  
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ගුවන් ගෝතාටුපගෝල් සිට හරා� ගෝවත යාමාට:

හරා� ගෝවත 
ළඟාා වීමා

කුලී රාථා.

හජ් සහ උ�රාා සමාා��වලා බා� රාථා.

හරාගෝමායින් දු�රිය.

වාහන කුලියට �ැනීගෝ� ගෝ�වාව.  
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ඔබා ඔගෝ� මා ගෝහෝ කුලියට �ත් ගෝමාෝටර් රාථායක් භාාවිත 
කරාන්ගෝන් න�: 

රාථාවාහන �දබදය වළක්වා �ැනී� පිණිස ඔබට 
�ක්ක� අවට ප්රමෙේශවලාට එ� වාහනය ඇතුළු කළ 
මෙනාහැකි බව ��ක �බා ��න.

ඔබාගෝ� ගෝමාෝටර් රාථාය ශුේධ න�රාගෝ� රාථා�ාලාක �ාල් කළ 
යුතු ගෝව්. 
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අමීර් මුත්ඉ� මාාර්�ගෝ� පිහිටි 
රාථා�ාලා (අල් මාසාෆි උමාං මාාර්�)

කුදී රාථා�ාලා

අර් රුසයිෆාා රාථා�ාලා

අල් හරාගෝමායින් 
දු�රිය නැවතු�ගෝපාළ 

රාථා�ාලා

අ� සාහිර් රාථා�ාලා

ජාමාරාාත් රාථා�ාලා

දුක� අල් ව�ර් රාථා�ාලා
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https://goo.gl/maps/b9LWLu66yJE7HeZK7
https://goo.gl/maps/jn8KLpMxdMysuCY88
https://goo.gl/maps/msPRtPh8uVwufjFM9
https://goo.gl/maps/bzr9WTghSX9kuaag8
https://goo.gl/maps/r2sUGyUTwy2f9Sf2A
https://goo.gl/maps/qVLyceto9pSN38p67
https://goo.gl/maps/vXv8LS2Uq3eq13sA6


එ�ැ� සිට, හජ් හා උම්රාා ව�දනාකරුව�මෙ� 
මෙස්වය සඳහා බස් රාථා ධාාවනයට මෙයාදා ඇ�. ඒවා 
සියලු රාථා�ාලාවලි� ඔබව හරාම් මෙව� මෙකලි�� 
රැමෙ�න යයි.
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හරාගෝමායින්
දු�රිය ගෝ�වය
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මාක්කාගෝවහි ගෝමාමා දු�රිය නැවතු�ගෝපාළ පිහිටි 
�ථාානය:

මෙ�� ස්ථාානය පිහිටා ඇත්මෙත් අල්-රුසයිෆාා 
ප්රමෙේශමෙ�, හරාම් හි සිට කිමෙලාෝමීටර් 3.5ක් දුරිනි.

 

දුම්රිය ස්ථාානමෙ� වාහන රාථා�ාල් ඒකක 

ක් ඇ�. 4750
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වැදැ�ත් උපගෝදැ�:

හරාමෙ�යි� දුම්රිය මෙස්වයට අයත් 
මෙවබ් අඩවිය හරාහා ඔබට ටිකට් ප�ක් 
මෙව�කරාවා �� හැක.

මෙවබ් අඩවිය හරාහා ඔබට මෙ�න යා හැකි 
��� �ලු දී�නාව පරීක්ෂා කරා�න.

දුම්රිය ස්ථාානමෙ�, ඔබව හරාම් මෙව� 
මෙ�න යන බස් රාථා සහ කුලී රාථා තිමෙබ්.

ඔබට මෙව� කළ නියමි� මෙේලාාවට 
දුම්රිය ස්ථාානය මෙව� පැමිණී�ට ව� 
බලාා ��න.

ටිකට් පත් ගෝවන්කරාවා �ැනීමා 
සහ ගෝව්ලාාවන් සඳහා, 

ගෝමාහි ක්ලික් කරාන්න
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ව�දනාකරු උම්රාා ඉටු කිරී�ට නියමි� 
මෙේලාාව දැන මෙ�න ඔහු පැමිණි ආය�න 
නිලාධාාරියා ස�ඟ පූර්ණ සම්බ�ධීකරාණමෙය� 
පසුව හරාම් මෙව� යා යුතුයි.  �වද ඔහුමෙ� 
නවා�ැන පිහිට ස්ථාානය පැහැදිලිව දැන �� 
යුතුයි. �වද නවා�ැමෙ� ලිපිනය දුරාකථානයක 
මෙහෝ කඩදාසි කැබැල්ලාක ලියා සුරාක්ෂි� ව 
�බා �� යුතුයි.

හරා� ගෝවත පැමිණීමාට ගෝපරා 

වැදැ�ත් පණිවිඩ කිහිපයක්
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ඔබා බා� රාථා හරාහා හරා� ගෝවත පැමිගෝණන 
අව�ථාාවක: බස් රාථා නව�ා �ැබූ ස්ථාානය 
මෙහාඳි� ��ක �බා ��න. උම්රාා අවස� 
කිරීමෙ�� පසු රැස්විය  යුතු ස්ථාානය �හවුරු කරා 
��න.
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විදුලි පඩි ගෝපළ
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1
ඔබ මෙවමෙහසට පත් ව සිටිය ද විදුලි පඩි මෙපළ �� 
වාඩි මෙනා ව�න.

2
විදුලි පඩිමෙපමෙළහි මෙහාඳි� සිට මෙ�න එහි සවි කරා 
තිමෙබන පටිය ඔමෙබ් අති� අල්ලාා ��න.

3
කා��ාව �� හිජාබ් සහ ජිල්බාබ් ඇඳු� විදුලි 
පඩිමෙපමෙ� මෙකළවමෙර් හිරා මෙනාවන පරිදි �� 
අවධාානය මෙයාමු කළ යුතු මෙේ.

4
විදුලි පඩිමෙපමෙ� අවසානයට ළඟා වූ වහා� ඔබට 
පිටුපසි� සිටින අය ඔබ ස�ඟ මෙනා�ැමෙටන පරිදි 
ඉක්�නි� එයි� පිට ව ය�න.
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5
විමෙ�ෂඥ සහාය ඇති ව හැරා විදුලි පඩිමෙපළ �� 
මෙරාෝද පුටු රාඳවා මෙනා ��න.

6
ඔබ ස�ඟ වමෙයෝවෘේධා පුේ�ලාමෙයක් මෙහෝ විදුලි 
පඩිමෙපමෙ� නැගී�ට පුරුදු නැති අමෙයක් සිටී නම්, 
ඔහු අසලා සිට ��න. ඔහු මෙනාවැටන මෙස් ඔහු ව 
අල්ලාා ��න.

7
නැඟ යන විට මෙහෝ බැස යන විට �දබදයක් ඇති වූමෙ� 
නම් ඔබ ඔමෙබ් අමෙනකුත් සමෙහෝදරාය�ට අවස්ථාාව ලාබා 
මෙද�න. මෙ�රාපී�ක් මෙහෝ ව�දනාකරුව�ට හානියක් 
මෙහෝ සිදු  මෙනා කරා�න.

8
ඔමෙබ් පාදය විදුලි පඩිමෙපළ යටි� සවි කරා තිමෙබන 
පැති බුරුසුව �� මෙනා �බ�න. එයි� ඔබට තුවාලා 
විය හැකි අ�රා එ�ඟි� විදුලි පඩිමෙපළ පිරිසිදු කිරීමෙම් 
මෙස්වාව කඩාකප්පල් විය හැකි ය.
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තවාෆ්  යනු අල්ලාාහ් මෙවනුමෙව� කරාන 
නැ�දු�කි. එහිදී මුස්ලිම්වරායා අල්ලාාහ්මෙ� 
ශුේධා නිවහන වන කඃබාව වටා සක්�� කරානු 
ඇ�. එය ඒ නිවමෙස් ස්වාමියාට න�ස්කාරා කිරී� 
සහ ඔහු නිය� කරා ඇති මෙේ අනුව ඔහුට සමීප 
වී� අරාමුණු මෙකාට මෙ�නය.

තවාෆ්
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 ¨ හජ් මෙහෝ උම්රාා ව�දනාකරු හජරුල් අස්වේ නම් 
කළු �ලා ඇති මෙකාමෙ� සිට �� �වාෆ් ආරාම්භ 
කරානු ඇ�. ඉහළ �හල්වලා �වාෆ් ඉටු කරා�මෙ� 
නම් ඒ ස්ථාානය පැහැදිලි කිරී� සඳහා මෙකාලා 
පැහැති සලාකුණක් දක්නට ලාැමෙබ්.

 ¨ ව�දනාකරු සෑ� වටයක� කළු �ලාට 
ස�ා��රාව මෙපළ�ැසුණු වහා� �ක්බීර් 
පැවසිය යුතුය. �ක්බීර් පැවසී� නි�චි� 
ස්ථාානයක තිබිය යුතු බවටත් එයට මෙපරා මෙහෝ 
පසුව �ක්බීර් පැවසී� වලාංගු මෙනාවන බවටත් 
වන මෙකා�මෙේසියක් නැ�. නමුත් ඒ ස්ථාානයට 
ආස�න වශමෙය� පිහිටී� සෑමෙහ්. එබැවි� 
ව�දනාකරු ��ා කළු �ලාට ස�ා��රාව 
මෙපළ�ැසුමෙේ නම් එවිට ඔහු �ක්බීර් පවසයි.

තවාෆ් හි ආරා�භාය සහ අවසානය
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 ¨ ඔහු �ක්බීර් පවසා කළු �ලා මෙදසට අ� 
මෙප�වයි. පසුව කඃබාව ඔහුමෙ� වම් පසි� 
පිහිටන පරිදි ඔහුමෙ� �වාෆාය ආරාම්භ කරායි. 
පහසු නම් ප�ණක් කළු �ලා සිප �ැනී� සු�නත් 
මෙේ. එනමුත් හජ් ස�මෙ� මෙහෝ මෙසනඟ ඇති  
දිනවලා මෙ�ය දුෂ්කරා මෙේ.
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 ¨ ඔහු අල්ලාාහ්ට යාච්ඤාා කරාමි� හා දුආ 
ප් රාාර්ථානාමෙවහි නියැමෙලාමි� ඔහුමෙ� 
�වාෆාය දි�ට� කරාමෙ�න යනු ඇ�.

 ¨ ඔහු කළු �ලාට මෙපරාාතුව ඇති රුක්නුල් 
ය�ානී (ය�� මෙකාන) මෙව� ළඟා වූ විට, 
ඔහුට පහසු නම් එය ස්පර්ශ කිරී� සු�නත් 
මෙේ (හජ් ස�මෙ� එය දුෂ්කරා මෙේ).

 ¨ ඉ�පසුව ඔහු �වාෆාය ආරාම්භ කළ 
ස්ථාානය වූ කළු�ල් මෙකාන මෙව� මෙ�ාස් 
අ� මෙප�වා �ක්බීර් පවසයි. මෙම් අයුරි� 
එක් වටයක් ඔහු සම්පූර්ණ කරානු ඇ�.

 ¨ වට 7 ක් සම්පූර්ණ වන තුරු ඔහු මෙම් අයුරි� 
�වාෆ් ඉටු කළ යුතුයි. 
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 ¨ �වාෆ් ඉටු කරාන ස්ථාානමෙ� න�රා 
වී� හිරාවී�ට හා මෙ�රාපී�ට මෙහ්තු 
මෙේ.

 ¨  
 

 ¨ මෙසනඟ �ැවමෙසන ස්ථාානවලා 
මෙපාරාබැදීමෙ�� වළකි�න.

 ¨  
 

තවාෆ් අතරාතුරා පිළිපැදිය යුතු ගෝපාදු උපගෝදැ�:

වැඩිහිටියන්ට සහ අවශය අයට ගෝරාෝදැ පුටු 
තිගෝ�. ඔබාට එහි වි�තරා දැැක �ැනීමාට අවශය 

න� 

ගෝමාහි ක්ලික් කරාන්න
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තවාෆ්හි සුන්නත් කරුණු 
අතරින් එකකි.

39



රාමාල්: රා�ල් යනු ළඟි� ළඟ අඩි �බමි�  මෙේ�මෙය� 
ඇවිදී� ය. (දිව යෑ� එයි� අදහස් මෙනා මෙකමෙර්) මෙම් 
අයුරි� හැකි නම් (�වාෆ්හි නිරා�ව සිටින අ� අයට 
හානියක් මෙනා වන පරිදි) පළමු වට තුමෙනහි ඇවිද 
යා හැක. ඉතිරි වට හ�රා සා�ානය අයුරි� ඇවිද 
යෑමෙ�� අවස� කරානු ඇ�.

(දුආ) අයැදැ සිටීමා ඔහුට වැද�ත් වන මෙේ ආයාචනය 
කිරී�, සි� එක්�ැ� කිරී� සහ  අධික මෙලාස (දුආ) 
අයැද සිටී� යනාදිය ඔහු අධික මෙලාස මෙ�හි දී සිදු 
කළ යුතුයි. රුක්නුල් ය�ානී මෙකාන සහ හජරුල් 
අස්වේ අ�රා එ� �වාෆ් වාරාමෙ� අවස� මෙකාටමෙසහි 
ඔහු මෙ�මෙස් පැවසී� සු�නාහ් මෙේ: “රාබ්බනා 
ආතිනා ෆිේදු�යා හසනා, වෆිල් ආහිරාති හසනා, 
වකිනා අදාබ�නාර්.” මෙත්රු�: අමෙහෝ අපමෙ� 
පරා�ාධිපතියාණනි! මෙ�මෙලාාව හා �තු මෙලාාව 
යහප� අපට පිරින�නු �ැනව! �වද නිරාා ගි�මෙ� 
මෙේදනාමෙව� අප ආරාක්ෂා කරානු �ැන!
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තවාෆ්  හි රාක්ආත් 
ගෝදැගෝක් සලාාතය

හජ් මෙහෝ උම්රාා ව�දනාකරු විසි� �වාෆ් හි වට හ� 
සම්පූර්ණ කරා ඇත්නම්, ඔහු �� උරාහිස ආවරාණය 
කළ යුතු අ�රා, ව�කිව යුතු ආය�න විසි� මෙව� 
කරාන ලාද ස්ථාානයක �කාමු ඉබ්රාාහිම් පිටුපස සිට 
සැහැල්ලු රාක්අත් මෙදකක් ඉටු කිරී� ඔහුට සු�නාහ් 
මෙේ. හරාම්හි ඕනෑ� �ැනක ඔහුට ඒ සලාා�ය ඉටු කළ 
හැකිය.  උත්�රී�රා අල්ලාාහ් මෙ�මෙස් පවසා ඇ�: 
“නුඹලාා ඉබ්රාාහීම් මෙ� ස්ථාානය නැ�දුම් ස්ථාානයක් 
මෙලාස ��න.” (බකරාා:125)
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රාක්අත් ගෝදැක ඉටු කරාන �ථාානය:

 ¨ ඒ අවස්ථාාමෙේ ආරාක්ෂක නිලාධාාරී�මෙ� 
මෙපළ�ැස්වී�ට අනුව ව�දනාකරු 
ශුේධාස්ථාානමෙ� ඕනෑ� �ැනක එය ඉටු කරානු 
ඇ�.

 ¨ �වද දුරා ස්ථාානයක සිට වුවද �කාමු ඉබ්රාාහීම් 
පිහිටි ස්ථාානය ��ා ඉදිරිමෙයහි වන මෙස් 
සලාා�ය ඉටු කිරී� ඔහුට පහසු නම් උත්�රී�රා 
අල්ලාාහ්මෙ�  “නුඹලාා ඉබ් රාාහීම් මෙ� ස්ථාානය 
නැ�දුම් ස්ථාානයක් මෙලාස �නු.” යන ප් රාකාශය 
මෙහ්තුමෙව� ප් රියජනක කටයුත්�ක් මෙේ.
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එමා සලාාතගෝ� පළගෝවනි රාක්අත් හි  
“අල්කාෆිරූන්”  පරිේගෝේදැය දැ ගෝදැවන 
රාක්අත් හි “අල් ඉහ්ලාා�” පරිේගෝේදැය දැ 
පාරාායනය කිරීමා සුන්නත් ගෝව්.

 ¨  
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 ¨ අල්ලාාහ්මෙ� දූ�යාණ� �වාෆාය ඉටු 
කිරීමෙ�� පසු, Zසම්Zසම් ජලාය පානය කළ 
අ�රා, ඒ විෂයමෙයහි එතු�ා අනු��නය කිරී� 
සු�නාහ්වකි. හරාම් මෙේවස්ථාානය පුරාා� 
Zසම්Zසම් ජලා සිසිලාන බහාලුම් �බා ඇ�. අද 
ඔබ සඊ ඉටු කිරී�ට යන �ාර්�මෙ� ද සඊ ඉටු 
කරාන ස්ථාානය තුළ ද පහසුමෙව� එය ලාබා �� 
හැක.
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 ¨  
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 ¨ සඊ ඉටු කරාන බිම් �හමෙල් �දබදයක් ඇති වී� 
වළක්වා �ැනී� සඳහා.

 ¨ ඔමෙබ් සහ ඔමෙබ් අමෙනකුත් මුස්ලිම් 
සමෙහෝදරාය�මෙ� පහසුව සඳහා.
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සඊ ඉටු කරාන ඉහළ මාහල් ගෝවත යාමාට:

විදුලි පඩි මෙපළ (එස්කැමෙල්ටර්) පිවිසුම් මෙව� මෙයාමු 
ව�න (ඔබට �ඟ මෙප�වන මෙ�� ආරාක්ෂක 
නිලාධාාරී�මෙ�� සහය ඉල්ලාා සිටිය හැකිය).
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සෆාා සහ 
මාර්වා

එය හාජාර් (ඉ�මාාඊල් නබිතුමාාගෝ� මාව) ආහාරා ගෝහෝ 
ජාලාය ගෝසවීමා සඳහා තරාණය කළ කුඩා කඳු ගෝදැකකි.
සෆාා:

 ¨ එය සඊ කර්�වයය එයි� ආරාම්භ වන කුඩා 
ක�දකි.

 ¨ බිම් �හමෙල් තිමෙබන සඊ ඉටු කරාන භූමිමෙයහි කඳු 
පාෂාණ අදටත් දැකිය හැක.
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මාර්වා:

 ¨  

 ¨  
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සඊ ඉටු කරාන 

ආකාරාය
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 ¨ සෆාා සිට �ර්වා දක්වා ��� කිරී� එක් 
වටයක් මෙලාස සැලාමෙක්.

 ¨ �ර්වා සිට සෆාා දක්වා, එය මෙදවන වටය 
මෙලාස සැලාමෙක්. මෙම් අයුරි� වට හ�ක් 
අවස� කළ යුතුයි.
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ගෝකාළ පැහැති සංඥාා ගෝදැක:
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සඊ ඉටු කරාන �ථාානගෝ� 
(දුආ) අයැදීමා

සඊ ඉටු කරාන විට(දුආ) අයැදීමා

සඊ ඉටු කරාන ව�දනාකරු අල්ලාාහ් සිහි 
කිරීමෙ��, ඔහුමෙ�� අයැදීමෙ�� සහ කුර්ආනය 
කියවීමෙ�� සඊ ඉටු කරාන  මුළු කාලාය� පිරාවිය 
යුතුය.
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සෆාා සහ මාර්වා අබියස (දුආ) අයැදීමා

සඊ ඉටු කරාන ව�දනාකරු සෑ� වාරායක 
ආරාම්භමෙ�දී � සෆාා මෙහෝ �ර්වා අබියස ළඟා වූ විට, 
නව වාරායක් ආරාම්භ කිරී�ට �ත්මෙ�� කිබ්ලාාව 
මෙදසට හැරී; දෑත් ඔසවා; අල්ලාාහ්මෙ�� අයැද ඔහුව 
�හි�යට පත් කිරී� සු�නාහ් මෙේ.

නබි (සල්ලාල්ලාාහු අගෝලායිහි වසල්ලා�) 
තුමාාණන්ගෝ� (දුආ) අයැදී�  ගෝපළ

නබිතු�ාමෙණෝ �වාෆ් ඉටු කළ පසු සෆාා 
කඳුකරාය මෙව� පැමිණි අවස්ථාාමෙේ පහ� 
සඳහ� අල්කුර්ආ� පාඨය පාරාායනා කළහ: 
“ඉ�නස් සෆාා වල් �ර්ව� මි� ෂආඉරිල්ලාා” 
මෙත්රු�:  සැබැවි� � සෆාා සහ �ර්වා 
අල්ලාාහ්මෙ� සංමෙ�� අ�රා මෙේ. 

�වද එතු�ාණ� මෙ�මෙස් පවසනු ඇ�: අබ්දඋ බි�ා 
බදඅල්ලාාහු බිහී” මෙත්රු�: අල්ලාාහ් ආරාම්භ කළ 
දැයි� �ා ආරාම්භ කරාමි”
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එතු�ා සෆාා මෙහෝ �ර්වා ක�දට නැඟුණු විට, 
කිබ්ලාා දිශාවට හැරී මෙ�මෙස් පවසනු ඇ�: අල්ලාාහු 
අක්බර් අල්ලාාහු අක්බර් අල්ලාාහු අක්බර්, ලාා ඉලාාහ 
ඉල්ලාල්ලාාහු වහ්දහූ ලාා ෂරීකලාහූ ලාහුල් මුල්කු වලාහුල් 
හම්දු වහුව අලාා කුල්ලි මෙෂයිඉ� කදීර්. ලාා ඉලාාහ 
ඉල්ලාල්ලාාහු වහ්දහ්, අ�ජZස වඃදහ්, වනසරා අබ්දහ්, 
වහZස�ල් අහ්Zසාබ වහ්දහ්.

 
 
 
 

සඊ ඉටු කරා�නා දුආ අයැදී� සඳහා  �ගී�ට අවහිරා 
කරාන ස්ථාානය�හි න�රා මෙනාවිය යුතුය. එය 
�දබදයට මෙහ්තු වනු ඇ�. ඔහු හරාම් හි ආරාක්ෂක 
අංශමෙ� සහ සංවිධාායකයි�මෙ� උපමෙදස් පිළිපැදිය 
යුතුය.
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394 කි
මීටර්
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මීටර් 2761.5කි 

 
 

 55-45කි
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සඊ ඉටු කරාන 
�ථාානගෝ� මාහල් �ණන

සඊ ඉටු කරාන �ථාානගෝ� වර්� මීටර් 87,000 ක 
වපසරියකින් යුත් මාහල්වලාට ගෝබාදැා ඇත.

 ¨ පහළ � �හලා

 ¨ බිම් �හලා.

 ¨ විදුලි මෙරාෝද පුටු සඳහා වූ මීසානි� �හලා.

 ¨ පළමු �හලා.

 ¨ මෙදමෙවනි �හලා.
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වන්දැනාකරුවන්ගෝ� 

විමාසී�වලාට පිළිතුරු දීමා
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ගෝරාෝදැ පුටු 
ගෝ�වාව

ගෝනාමිගෝල් ගෝරාෝදැ පුටු:

එය ලාබා �� හැකි ස්ථාාන:

1-  

2-  
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විදුලි ගෝරාෝදැ පුටු:
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ගෝරාෝදැ පුටු තල්ලු කරාන්නන්ගෝ� ගෝ�වය:

මෙ�� මෙස්වය ලාබා �� හැකි ස්ථාාන:

1- බිම්�හමෙල් �වාෆ් ඉටු කරාන ස්ථාානය

2- බිම්�හමෙල් සඊ ඉටු කරාන ස්ථාානය (මෙදාරා අංක 14)

3- මෙදවන �හමෙල් සඊ ඉටු කරාන ස්ථාානය (අල් අර්කම් 
පඩිමෙපළ)

4-  
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විදුලි ගෝරාෝදැ පුටු ගෝ�වාව ගෝවත හරා� ගෝේව�ථාානගෝ� 
පිවිසු� හතරාකින් ප්රගෝව්ශ විය හැකිය. ඒවා න�:

1- නැමෙඟනහිරා එළි�හන (අල්-කෂාෂියා හි �ලායට 
ඉහළි�).

2- දකුණු එළි�හන (පළමු �හලාට දිමෙවන අජයාේ 
පාලා�).

3- අජයාේ මෙදාරාටුව මෙව� යන විදුලි පඩි මෙපළ.

4- බටහිරා එළි�හන (අෂ් ෂබීකා පාලා�).

විදුලි ගෝරාෝදැ පුටු පළමු මීසාගෝනයින් මාහගෝල් පිහිටා ඇත.
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ඔබා හරා� ගෝේව�ථාානය ගෝවත පැමිණීමාට ගෝපරා 
විදුලි ගෝරාෝදැ පුටු ගෝවන්කරාවා �ැනීමාට ඔබාට අවශය 
න�:

ඔබට (�නක්කුල්) මෙයදු� හරාහා මෙව�කරාවා �� 
හැකිය. 

ගෝයදුමා බාා�ත කිරීමාට 
ගෝමාතැන ක්ලික් කරාන්න, 

විදුලි ගෝරාෝදැ පුටු ගෝ�වා පහත සඳහන් �ථාානවලා ඔබාට 
ලාබාා �ත හැකිය: 

 ¨ (සෆාා) සඊ ආරාම්භ කරාන ස්ථාානයට යාබදව.

 ¨ මීසාමෙනයි� �හලා (�වාෆ් ආරාම්භ ආරාම්භ 
කරාන ස්ථාානයට යාබදව).
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84/id1524250896?l=ar


ගෝරාෝදැ පුටු නිසි ගෝලාස භාාවිත කිරීමා සඳහා, පහත 
සඳහන් උපගෝදැ� පිළිපදින්න:

සී�ා කරාන ලාද පිවිසුම්වලි� 
ඇතුල් වී�.

නියමි� �ාර්�මෙ� � ��� කිරී�.
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නිරීක්ෂකය�මෙ� උපමෙදස් 
අනු��නය කිරී�.

මෙරාෝද පුටුමෙේ ආරාක්ෂාව 
පවත්වා �ැනී�.

මෙරාෝද පුටුව පරිස්සමෙ�� සහ 
ස�සු�ව පැදී�.
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බාාබාර් සාප්පු

 ¨ ව�දනාකරුව� සහ අමෙනකුත් අය සඳහා 
හිසමෙකස් කැපී�ට අවසරා දී ඇති මෙබාමෙහෝ 
මෙවළඳසැල් �ක්ක� මෙේවස්ථාානය අවට 
තිමෙබ්.

 ¨  
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 ¨ ව�දනාකරු �� ආරාක්ෂාව පවත්වා �ැනී� 
සඳහා මෙ�� බාබර් සාප්පු වලි� එකකට යා 
යුතුය.

 ¨ අභයභූමිමෙ� පිරිසිදුක� හා පාරිශුේධාත්වය 
පදනම් කරා �නිමි� වීදිවලා සිටින 
බාබර්වරු� මෙව� යාමෙ�� මෙහෝ නුසුදුසු 
මෙලාස හිසමෙකස් කැපීමෙ�� ඔහු වැළකී සිටිය 
යුතුය.

බාබර් සාප්පු ඇති ස්ථාාන දැන �ැනී�ට, 

ගෝමාතැන ක්ලික් කරාන්න
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https://goo.gl/maps/pTJqBybHiiP6fWmTA


නිගෝරාෝගී ව හිසගෝක� 

කැපීමා සඳහා උපගෝදැ�

හිසගෝක� කපන්නා ළඟා ගෝ� කරුණු තහවුරු කරා 
�න්න:

 ¨ එක් වරාක් භාවි�ා කරාන ප්ලාාස්ටික් හැ�ඩ්ල් 
සහි� මෙර්සරායක් ඔහු භාවි� කරාන බව.

 ¨ ඔබට මෙපරා සිටි අයමෙ� හිසමෙකස් කැපූ පසු 
හිසමෙකස් කැපීමෙම් උපාං� �ාරු කරා අලුති� 
ඒ උපාං� මෙ�නා බව. 

 ¨ ඔහු හිසමෙකස් කැපී�ට මෙපරා සබ� හා 
වතුමෙරා� අත් මෙසෝදා �ත් බව.

72



 

කවමෙරාකු ට හැකියාවක් ඇත්මෙත් ද ඔහු වරි� වරා උම්රාා 
ඉටු කිරී� සඳහා නැව� වරාක් ව�දනාමෙේ පැමිණී� 
සු�නත් මෙේ.
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තවක්කල්නා සහ ඉඃතමාර්නා ගෝයදු� බාා�ත කිරීමා සඳහා  

ගෝමාතන ක්ලික් කරාන්න

නමුත් යම් මෙහ්තුවක් නිසා මිස එක� ��නක උම්රාා 
කර්�වයය මෙබාමෙහෝ වාරායක් සිදු කිරී� සහාබාවරු� 
අ�රා ප්රසිේධා ව මෙනාතිබුණි. ඔවු� උම්රාාමෙව� පසු 
කුරාානය කියවී�, සලාා�ය ඉටු කිරී� වැනි නැ�දුම් 
මෙබාමෙහෝ�යක් සිදු කමෙළෝය. මෙ�හි දී හජ් හා උම්රාා 
ව�දනාකරුව�ට සහනයක් සපයා ඇ�. 

 
 
 

උ�රාා ඉටු කිරීමාට කැමාති ඕනෑමා අගෝයකු නිසි 
ගෝව්ලාාවට උ�රාා ඉටු කිරීමා සඳහා නිලා ගෝයදු� හරාහා 
අවසරාය ලාබාා �ත යුතුය. 
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7/id1532669630?l=ar
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar


 
 
 
 

ආඉෂා  ගෝේව�ථාානය ගෝවත යාමාට, 

ගෝමාතන ක්ලික් කරාන්න
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https://goo.gl/maps/m5GQV5dMoSxnRLYU6


ගෝසනඟා ඇති කාලාවලාදී සහ හජ් සමාගෝ� එක් 
උ�රාාවකින් සෑහීමාකට පත්වීමා තදැබාදැය අවමා කිරීමාට 
උපකාරී වන අතරා උ�රාා ඉටු කිරීමාට ගෝනාහැකි වූ 
අගෝනකුත් උ�රාා වන්දැනාකරුවන්ට නිදැහගෝ� උ�රාා 
ඉටු කිරීමාට අව�ථාාවක් ලාබාා ගෝේ.
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ශරීරා උෂ්ණත්වය නියාමානය කිරීමා, ගෝතගෝහට්ටුව 
වළක්වා �ැනීමා සහ ශරීරාගෝ� ජාලාය අවමා වීගෝමාන් 
ආරාක්ෂා වීමා සඳහා:

සම්සම් ජලාය, මෙබෝ�ල් කළ ජලාය සහ යුෂ පානය කිරී� 
අපි නිර්මෙේශ කරාමු.
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ටයිල්� මාත ඇවිදීගෝ�දී පාදැ ආරාක්ෂා කිරීමා 
සඳහා:

 ¨ ඔබට මෙවමෙහස දැමෙනන විට විමෙේකයක් 
��න.

 ¨ දිගු මෙේලාාවක් පාවහ� මෙනා�ැතිව 
ඇවිදීමෙ�� වළකි�න.

 ¨ එළි�හ� ටයිල් �� පාවහ� මෙනා�ැතිව 
��� මෙනා කරා�න.
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සගෝ� ගෝරාෝ�වලින් මාා ආරාක්ෂා කරා �න්ගෝන් 
ගෝකගෝ�දැ?

 ¨ උම්රාාව ඉටු කිරී�ට මෙපරා ස්නානය කරා  පිරිසිදු 
වී�.

 ¨ කලාවාවලා විච්මෙේදනය සඳහා ආමෙල්පන 
භාවි�ය (ෆාා�සිවලා ලාබා �� හැකිය).

 ¨ සහ දිලීරා නාශක කුඩු (පවුඩර්) භාවි� කිරී�.
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 හරා� අවට සාප්පු
සංකීර්ණ

හරා� අසලා සාප්පු සංකීර්ණ සහ අවන්හල් 
�ණනාවක් ඇත, ඒවා අතරින්:

අ�දුල් අසී� 
රාජුගෝ� පුනයාධාරා 

ගෝ�ාඩනැගිල්ලා.

අ�රාාජ් ජාබාල් 
උමාර්.

අ�රාාජ් 
මාක්කා.

අල් හලීල් 
එළිමාහන.
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 රාාමාළාන් හි උ�රාා
කර්තවයය
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejel.eatamrna&hl=ar&gl=SA
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna&hl=ar&gl=US


 

2

3
 

1
අමෙප්ක්ෂි� මෙස්වාව මෙ�ෝරා�න. දිනය සහ මෙේලාාව 
මෙ�ෝරා�න.
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 පිරික්සු�
ලාැයි�තුව

විගෝව්ක �න්න.

ඔගෝ� සුපුරුදු ඖෂධ ලාබාා �න්න.
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ඔබට අවැසි දුරාකථන අංක

911

937

1966

920002814

හදිසි අවස්ථා සහ ආරාක්ෂාක 
මෙස්වා සඳහා
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වැඩි විස්තරා දැන �ැනී� සඳහා

ස�ාජ ජාල වල අපමෙ� ගිණුම් 
අනු��නය කරාන්න


