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ගෝමාමා මාාර්ගෝ�ෝපගෝේශය පහත භාාෂාාවලින් 
ලබා �ත හැකි අතර ඔබට ඒවා මාත ක්ලික් 
කිරීගෝමාන් 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

 
.

මාදීනා අල් 
මුනව්වරාහ්

මාදීනා හි මාහිමාය සහ 
එහි මාහඟුබ ාවය

මාදීනා ව සඳහා භාාවිත 
කරන ගෝවනත් න�
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මාස්ජිදුන් නබවි (නබවි 
ගෝේවස්ථාානය)

සලාතය සඳහා වූ කුලිය 
ගුණ කර ගෝදැනු ලැබීමා

නබවි ගෝේවස්ථාානය බැහැ 
දැැකීමා සඳහා �මාගෝනහි 
නිරත වීමා

ගෝේවස්ථාානගෝ� විවිධ 
ගෝකාටස්

ගෝ�ෞරවනීය 
නිවහන

නබි (සල්ලල්ලාහු අගෝලයිහි 
වසල්ල�) තුමාාණන් හට 
සලා� පැවසීමා
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නබි (සල්ලල්ලාහු අගෝලයිහි 
වසල්ල�) තුමාාණන්ගෝ� 
කබ්ර් ස්ථාානය බැහැ 
දැැකීගෝ� ආකාරය

රව්ළා ශරීෆ්

රව්ළා ශරීෆ්හි මාා සලාතය 
ඉටු කරන්ගෝන් ගෝකගෝස්දැ?

නබවි ගෝේවස්ථාානය ඇතුල් 
වන විට පිළිපැදිය යුතු 
උපගෝදැස් කිහිපයක්

වැදැ�ත් අංක
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එය ශුද්ධ මක්කමට පසු මුස්ලිම්වරුන් සඳහාා වන 
දෙෙවන ශුද්ධ නගරය දෙේ.

 
 

මාදීනා අල් 
මුනව්වරාහ්
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ගෝමාමා මාාර්ගෝ�ෝපගෝේශය තුළ, අල්ලාහ්ගෝ� 
දූතයාණන්ගෝ� ගෝේවස්ථාානය බැහැ දැැකීමා 
සඳහා වැදැ�ත් ගෝතාරතුරු සහ උපගෝදැස් ඔබට 
දැැක �ත හැකිය.
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නබිතුමාාගේ� නගරය නම් මාදීනාව ඉස්ලාාමාගේ� ගේෙවන 
ශුද්ධ ස්ථාානය වන අතර, අල්ලාාහ් එය ගේ�ාගේ�ෝ 
භාාගයයන් තුළින් විගේ�ෂ කර ඇත.  ඒවා අතරින්:

මාදීනා හි මාහිමාය 
සහ එහි මාහඟුබාවය
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එය ඉස්ලාමාගෝ� සහ මාඟ ගෝපන්වීගෝ� නිවහනයි:

නබිතුමාදෙ� නගරය වන මදීනා ව ඉස්ලාාමදෙ� සහා 
මඟ දෙපන්වීදෙම් නිවහාන වූ අතර මින් ඉදිරියටත් එය 
එදෙස්ම පවතිනු ඇත. ඒවා එතැනින් බිහි වන අතර  
ඒ දෙවත දෙයාමු වී වර්ධනය වී දියුණු වනු ඇත. නබි 
(සල්ලාල්ලාාහු අදෙලායිහි වසල්ලාම්) තුමා දෙ�ෝ දෙමදෙස් 
පැවසූහා: “සැබැවින් මා නා�යා  උගෝ� තුඹස ගෝවත 
නැවත ඇතුළු වනවාක් ගෝමාන්  ඊමාාන් න� ගෝේව 
විශ්වාසය දැ මාදීනා ව ගෝවත නැවත ඇතුළු වනු ඇත.”
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එය ශුේධ ගෝේශයකි.

එහි සිදු කරන යහාකම් සඳහාා යහාපත් දෙේතන 
ගු� කර දෙෙනු ලාැදෙේ. එදෙමන්ම එහි පාපයක් සිදු 
කිරීම බරබතලා පාපයක් දෙේ. එහි වාසය කරන 
මිනිසුන්හාට හාානි පමුණුවීම අල්ලාාහ් ඉදිරිදෙයහි 
බරපතලා පාපයක් දෙලාස සැලාදෙක්.
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නබිතුමාාණන්ගෝ� න�රය න� මාදීනාවට මාහඟු 
අර්ථාවත් න� ඇත.

ඒ න� අතරින්:

  
 
 
 
 
 

මාදීනා ව සඳහා භාාවිත 
කරන ගෝවනත් න�
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ඉන්පසුව එම වචනයට නබිතුමා�න් ව සම්බන්ධ 
කරමින් “නබවියියා” යන වචනය එකතු කරන ලාදී.
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දැාරුල් හිජ්රා: (සංක්රම� නිවහාන) දෙම් අයුරින් 
නම් තබන ලාද්දෙද් අල්ලාාහ්දෙ� දූතයා�න් 
සහා එතුමාදෙ� මිතුරන් පිළිදෙගන ඔවුනට 
සහාදෙයෝගය ෙක්වා ඔවුන් ව ආරක්ෂාා කිරීදෙම් 
දෙගෞරවය එම දෙද්ශයට හිමි වූ දෙහ්තුදෙවනි.

ත�යිබා: යහාපත් කරුණුවලාට කියනු ලාැදෙේ. 
එනම් සුන්ෙර, ෙැකුම්කළු, පිරිසිදු සහා අලාංකාර 
වැනි ෙෑ ෙනවන වචනයකි. එහි ඇති පදෙස් 
පිරිසිදු බව නිසාත්, එහි වාසය කරන්නන්දෙ� 
යහාපත්කම නිසාත්, එහි වාසය කිරීම යහාපත් 
වන නිසාත් එදෙස් නම් කරන ලාදී.
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මාස්ජිදුන් නබවි (නබවි 
ගෝේවස්ථාානය)
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සලාතය සඳහා වූ කුලිය 
ගුණ කර ගෝදැනු ලැබීමා

නබවි දෙද්වස්ථාානය තුළ සලාාතය ඉටු 
කිරීදෙමන් ලාැදෙබන දෙේතනය ගු� කරනු 
ලාැදෙේ. නබි  (සල්ලාල්ලාාහු අදෙලායිහි වසල්ලාම්) 
තුමාදෙ�ෝ දෙමදෙස් පැවසූහා: “තවදැ මාාගෝ� ගෝමාමා 
ගෝේවස්ථාානගෝ� එක් සලාතයක් ඉටු කිරීමා වනාහි 
හර� ගෝේවස්ථාානය හැර ගෝවනත් තැන්වල ඉටු 
කරන සලාතයන් දැහසකට සමාාන ගෝව්”
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නබවි ගෝේවස්ථාානය බැහැ 
දැැකීමා සඳහා �මාගෝනහි 

නිරත වීමා
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මුස්ලිම්වරු ඔවුන්දෙ� උතුම් වූ දූතයා�න් 
අනුගමනය කරමින් එම දෙද්වස්ථාානය කාලාදෙයන් 
කාලායට දෙගාඩනඟා රැකබලාා දෙගන එති.

එය සවුදි අරාබි රාජ්යයදෙ� රජ්යවරුන් විසින් වාර 
ග�නාවක්ම  පුළුල් කරන ලාදී. සවුදි රාජ්යයය විසින් 
එම දෙද්වස්ථාානය, එහි මහාල් සහා සලාාතය ඉටු කිරීම 
දෙවනුදෙවන් දෙවන් කරන ලාෙ පිටත භූමි ප්රමා�ය 
සඳහාා සිදු කරන ලාෙ පුළුල් කිරීම්වලින් පසුව එහි 
මුළු වපසරිය වර්ග මීටර් 500,000 කට වඩා වැඩි 
ප්රමා�යකට ළඟා වී ඇත.

ගෝසනඟ අධික ගෝව්ලාවන්හි වන්දැනාකරුවන් 

1,000,000
ක් දැක්වා ආවරණය කළ හැකි ස්ථාානයකි.
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ගෝේවස්ථාානගෝ� විවිධ 
ගෝකාටස්

පැරණි 
දෙද්වස්ථාානය

විවෘත ස්ථාාන

පුළුල් ස්ථාාන එළිමහන්
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පැරණි ගෝේවස්ථාානය: එය අල්ලාාහ්දෙ� දූතයා සහා 
ඔහුදෙ� සහාගාමීන් එහි සලාාතය ඉටු කළ ස්ථාානය 
දෙේ. එය එහි ඓතිහාාසික හාැඩය සහා පැරණි කැටයම් 
සමඟ සුරක්ෂිත ව පවතී.

21
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පුළුල් ස්ථාාන: දෙම්වා විවෘත ස්ථාාන වටා ඇති 
දෙද්වස්ථාානදෙ� අදෙනකුත් දෙගාඩනැගිලි දෙේ.
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මුළු වපසරිය වර්� 
මීටර් 235,000

ආවරණ කරන ප්රමාාණය 

450,000 
බැතිමතුන්
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නබවි ගෝේවස්ථාානය අංකවලින්

229
ඇතුළත සහ පිටත පිවිසු� ගෝදැාරවල්

196
ස්ථීර සහ විවෘත වී වැගෝසන 
ගෝ�ෝලාකාර හැඩය �ත් ගෝකාත්

10
මිනාරා

10496
කුර්ආන් රඳවන

262 
මිදුගෝල් සහ පල්ලිගෝ� ඇතුළත කුඩ

424
ජල වාෂ්පී කරන විදුලි පංකා
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"ගෝ�ෞරවනීය නිවහන" යනුගෝවන් න� කර ඇත්ගෝත් 
නබි තුමාාණන්ගෝ� නිවසයි. එතුමාදෙ�ෝ දෙද්වත්වය 
විශ්වාස කරන ජ්යනයාදෙ� මේතුමියකු වූ ආඉෂාා 
(රළියල්ලාාහු අන්හාා) තුමිය සමඟ එහි වාසය කළහා. 
නබි (සල්ලාල්ලාාහු අදෙලායිහි වසල්ලාම්) තුමා�න්දෙ� 
කේර් ස්ථාානය සහා එතුමාදෙ� සගයන් දෙෙදෙෙනා 
වන අබු බක්ර් සහා උමර් (රළියල්ලාාහු අන්හුමා) යන 
අයදෙ� කේර් ස්ථාාන ඇදෙ� කාමරදෙ� තැබීදෙමන් 
සර්වබලාධාරී අල්ලාාහ් ආඉෂාා තුමිය ව  දෙගෞරව 
කදෙ�ය.

ගෝ�ෞරවනීය
නිවහන
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දෙමම දෙගෞරවනීය නිවහාන නබවි ගෝේවස්ථාානයට 
ගිනිදෙකාන දෙෙසින් පිහිටා ඇත. නබිතුමා�න් එහි 
දෙොර විවෘත කර රේළා ශරීෆ් නම් දෙගෞරවනීය 
ස්ථාානය දෙවත ඍජූව ම ප්රදෙේශ වී ඇත.

දෙම් දෙහ්තුව නිසා, එතුමා�න් දෙද්වස්ථාානදෙ� 
ඉඃතිකාෆ් නම් නැමදුදෙමහි නිරත ව සිටිය දී ඇතැම් 
විට ආඉෂාා (රළියල්ලාාහු අන්හාා) තුමියට  තම 
හිසදෙකස් මනාව සකස් කර පීරා දෙෙන දෙලාස 
ඉල්ලාා සිටී.
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තවෙ අල්ලාාහ්දෙ� දූතයාදෙ�ෝ  ෙැඩි දෙස් 
දෙරෝගාතුර වූ විට, එතුමා ආඉෂාා (රළියල්ලාාහු 
අන්හාා) තුමියදෙ� කාමරදෙ� රැඳී සිටියහා. එය 
අදෙනකුත් භාාර්යාවන්දෙගන් අවසර ඉල්ලාා 
ඔවුන් එයට අවසර දුන් පසුවය. 
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ඉන්පසු එතුමාදෙ� සගයන් දෙෙදෙෙනා වන අබු බක්ර් 
සහා උමර් (රළියල්ලාාහු අන්හුමා) යන අය එහි 
තැන්පත් කරන ලාද්දෙෙෝය.
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එම නිවහාන දෙද්වස්ථාානදෙයන් පිටතට වන 
අයුරින් පිහිටි නමුත් පසුව දෙද්වස්ථාානදෙ� සිදු 
කරන ලාෙ පුළුල් කිරීම් සමඟ එය ඒ තුළට ඇතුළු 
විය.

ධාරානිපාත වර්ෂාාදෙවන්, ජ්යලා ගැලීම් සහා 
ඉස්ලාාම් විදෙරෝධීන්දෙගන් එම දෙගෞරවනීය 
නිවහාන ආරක්ෂාා කිරීම පිණිස මුස්ලිම්වරු ෙැඩි 
සැලාකිල්ලාක් ෙැක්වූදෙවෝය. එදෙහායින්:

ඉදි කරන ලාෙ දෙගාඩනැගිලි හාා තාප්ප තුළින් 
එම දෙගෞරවනීය නිවහාන ආරක්ෂාා දෙේ. 
එතුමාදෙ� කේර් ස්ථාානය සැමරීමක් දෙලාස 
දෙහාෝ අල්ලාාහ්ට ආදෙද්ශ කරන ස්ථාානයක් 
දෙලාස දෙහාෝ අල්ලාාහ් හාැර දෙවනත් අය නමදින 
ස්ථාානයක් දෙලාස දෙහාෝ දෙනාගන්නා දෙමන් 
එතුමා�න් කළ අවවාෙය මඟින් ආරක්ෂාා වී 
පවතී.
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නිවහානට ඉහාළින්, එය සංදෙේතවත් කරන 
සුවිදෙශ්ෂී දෙකාළ පැහාැති දෙගෝලාාකාර ඉදි 
කිරීමක් වර්තමානදෙ� අපට ෙැක ගත හාැකිය. 
එය හිජ්රි 1253 හි දෙකාළ පැහාැදෙයන් 
වර්�ාදෙල්ප කර ඇත.
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මදීනාදෙේ සිටින ඕනෑම දෙකදෙනකුට නබි 
(සල්ලාල්ලාාහු අදෙලායිහි වසල්ලාම්) තුමා�න්දෙ� 
කේර් ස්ථාානය බැහාැ ෙැක එතුමාට සලාාම් 
පැවසීම සතුටු ොයක කරු�ක් දෙේ.

නබි (සල්ලල්ලාහු අගෝලයිහි 
වසල්ල�) තුමාාණන් හට 

සලා� පැවසීමා
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නබි (සල්ලල්ලාහු අගෝලයිහි 
වසල්ල�) තුමාාණන්ගෝ� 

කබ්ර් ස්ථාානය බැහැ 
දැැකීගෝ� ආකාරය

1නැදෙඟනහිර දෙෙසින් දෙද්වස්ථාානදෙ� ඉදිරිපස 
ඇති සලාාම් දෙොරටුදෙවන් ඇතුළු වී සන්සුන්ව හාා 
දෙගෞරවදෙයන් යුතුව ගමන් කළ යුතුයි.
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2එතුමාාගෝ� ගෝ�ෞරවනීය කබ්ර් ස්ථාානය තිගෝබන 
නිවහන ඉදිරි පසට ළඟා වූ විට:
නබි (සල්ලාල්ලාාහු අදෙලායිහි වසල්ලාම්) තුමා�න්ට 
සලාාම් පවසන්න.

එනම්: "අස්සලාාමු අදෙලායික යා රසූලාල්ලාාහ් 
වරහ්මතුල්ලාාහි වබරකාතුහූ" ඉන් අනතුරුව සලාවාත් 
පවසන්න:

"අස්සලාාමු අදෙලායික යා නබියියල්ලාාහ්,  අස්සලාාමු 
අදෙලායික යා හීරතල්ලාාහි මින් හාල්කිහී, අස්සලාාමු 
අදෙලායික යා සයියිෙල් මුර්සලීන් වඉමාමල් 
මුත්තකීන්, අෂ්හාදු අන්නක කද් බල්ලා�තර් 
රිසාලාත, වඅද්ෙයිතල් අමානත, වනසහ්තල් උම්මත, 
වජ්යාහාත්ත ෆිල්ලාාහි හාක්ක ජිහාාදිහි. අල්ලාාහුම්ම 
සල්ලි අලාා මුහාම්මදින් වඅලාා ආලි මුහ්මමදින් කමා 
සල්ලායිත අලාා ඉේරාහීම වඅලාා ආලි ඉේරාහීම 
ඉන්නක හාමීදුන් මජීද්. වබාරික් අලාා මුහාම්මදින් 
වඅලාා ආලි මුහාම්මදින් කමා බාරක්ත අලාා ඉේරාහීම 
වඅලාා ආලි ඉේරාහීම ඉන්නක හාමීදුම් මජීද්."
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3

4

ඉන්පසු පියවරක් ඉදිරියට දෙගාස් අබු බක්ර්තුමාට 
සලාාම් පවසන්න.

පසුව තවත් පියවරක් ඉදිරියට දෙගාස් උමර් ඉේනු 
අල් කත්තාේ තුමාට සලාාම් පවසන්න.
එහිදී දෙගෞරවාන්විතව හාා ආචාරශීලීව සිටිය 
යුතුයි. තවෙ හාඬ පහාත් කළ යුතුයි.
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7

එතුමාට සලාාම් පවසන විට, එතුමාදෙ� කේර් 
ස්ථාානයට මුහු� ලාා හාැකි තරම් සමීප ව සිට ගත 
යුතුයි.

බැහාැෙකින අදෙනකුත් ජ්යනයාහාට සලාාම් පැවසීම 
සඳහාා අවස්ථාාව ලාබා දෙෙනු පිණිසත් එම 
ස්ථාානදෙ� තෙබෙය සහා දෙ�ෝෂාාකාරී තත්ත්වයක් 
ඇති දෙනාවනු පිණිසත් එතුමාට සලාාම් පැවසීම 
සඳහාා නැවතී සිටින කාලාය දෙකටි විය යුතුයි.
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8
9

කේර් ස්ථාානය දෙහාෝ ඒ අවට ඇති දෙද් ස්පර්ශ 
දෙනාකරන්න.

ඉන්පසුව; අපදෙ� උතුම් දූතයා�න් 
හාට සලාාම් පැවසීම සඳහාා ඔහුට පසුව 
පැමිදෙ�න අන් අයට ඉඩ සැලාසීම සඳහාා 
ඔහු ඇතුළු වූ අයුරින්ම සන්සුන්ව හාා 
දෙගෞරවාන්විතව එයින් පිටව යයි.

අවශයතා සපුරා දෙෙන දෙමන් ෙ පීඩාවට සහානයක් 
ලාබා දෙෙන දෙමන් ෙ දෙමවන් ආකාරදෙ� ඉල්ලීම් 
එතුමාදෙගන් ඉල්ලාා සිටීම සුදුසු දෙනාවන්දෙන්ය.  
මන්ෙ  දෙම් සියල්ලා ඉල්ලාා සිටිය යුත්දෙත් අමරණීය 
සො ජීවමාන සර්වබලාධාරී අල්ලාාහ්දෙගන් පම�ක් 
වන බැවිණි.  නබිතුමා�න් වනාහි දෙද්වත්වයට 
ආදෙද්ශ කිරීම ප්රතික්දෙෂ්ප කර ඒක දෙද්වවාෙය දෙගන 
ආ උත්තමදෙයකි.
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රේළා ශරීෆ් නම් ස්ථාානය දෙද්වස්ථාානදෙ� 
ම දෙකාටසකි. එය දෙද්වස්ථාානදෙ� ඉදිරිපස 
පිහිටා ඇති අතර, නබිතුමා�න්දෙ� නිවදෙස් 
සිට එතුමා දෙද්ශන පවත්වන දෙේදිකාව නම් 
මින්බරය ෙක්වා විහිදී ඇත.

රව්ළා ශරීෆ්
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නබි (සල්ලාල්ලාාහු අදෙලායිහි වසල්ලාම්) 
තුමාදෙ�ෝ දෙමදෙස් පැවසූහා: “මාාගෝ� නිවස 
හා ගෝව්දිකාව අතර ස්වර්� උයන් අතරින් එක් 
උයනක් ඇත.”
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රව්ළා න� එමා ස්ථාානය ස්වර්� 
උයන් අතරින් වන්ගෝන් ගෝකගෝස් දැ?

මන්ෙ දෙමම ස්ථාානය එහි වාඩි වී සිටින අයට ආත්ම 
තෘප්තියක් හාා මානසික සුවයක්  ලාබා දෙෙන බැවිනි. 
ඒ විෂායදෙයහි එය ස්වර්ග උයන් වලාට සමාන දෙේ.

එදෙමන් ම එම ස්ථාානදෙ� සිට නැමදුම් කිරීම සහා 
සලාාතය ඉටු කිරීම ස්වර්ග උයනට මඟ දෙපන්වන 
සාධකයකි.
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රව්ළා ශරීෆ්හි සලාාතය ඉටු කිරීමට විශාලා පිරිසක් 
කැමැත්දෙතන් සිටින නිසාත් තෙබෙය අවම කිරීම 
සඳහාාත් දෙමම කටයුත්ත සැමට පහාසු අයුරින් 
පිළිදෙයලා කර ඇත. එබැවින් අවශය ඕනෑම අදෙයකුට 
නිලා විෙ�ත් දෙයදුම් හාරහාා දෙේලාාවක් දෙවන්කරවා ගත 
හාැකිය. දෙේලාාව හාා ඇතුල්වීදෙම් ස්ථාානය ඒ දෙයදුම 
හාරහාා තීර�ය වනු ඇත.

රව්ළා ශරීෆ්හි මාා සලාතය 

ඉටු කරන්ගෝන් ගෝකගෝස්දැ?
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නබවි ගෝේවස්ථාානය ඇතුල් වන විට 

පිළිපැදිය යුතු උපගෝදැස් කිහිපයක්

දෙබාදෙහාෝ දෙොරවල් හාරහාා දෙරෝෙ 
පුටු දෙගන යා හාැක.
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ඔබ දෙද්වස්ථාානයට ඇතුළු වන 
විට, එහි සෑම ස්ථාානයක ම තබා 
ඇති දෙපට්ටිවලා දෙහාෝ දෙොරටුව 
ළඟ ඒ සඳහාා දෙවන් කරන ලාෙ 
ස්ථාානවලා දෙහාෝ ඔදෙේ පාවහාන් 
තැබිය හාැක.

දෙපට්ටි අංකය මතක තබා 
ගන්න. ස්ථාාන සමාන බැවින් 
එය අමතක දෙනා කරන්න.

ඔගෝබ් පාවහන් ඒ සඳහා ගෝවන් කර ඇති 
ස්ථාානය හැර ගෝවනත් ස්ථාානයක ගෝනා 
තැබීමාට ඔබ කාරුණික වන්න.
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නබවි දෙද්වස්ථාානදෙ� බීමට ඇති සියලු 
ම ජ්යලාය Zසම්Zසම් ළිදෙඳන් ලාබාගත් ඒවා 
වන අතර, 
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විදෙශ්ෂාඥ ගුරුවරුන් විසින් උගන්වනු ලාබන අල් 
කුර්ආනය කියවීම සහා කටපාඩම් කිරීම උගන්වන 
පංති දෙද්වස්ථාානය තුළ බහුලාව ෙක්නට හාැකිය.
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දෙද්වස්ථාානය තුළ  තිදෙබන බුමුතුරුණු දෙහාෝ 
කිරිගරුඬ (ටයිල්ස්) මත යමක් වැටී එම ස්ථාානය 
අපිරිසිදු වූ විටක එය ඉවත් කිරීම සඳහාා පිරිසිදු 
කරන්නකුදෙ� සහාාය ඉල්ලාා සිටින්න.
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දෙද්වස්ථාානය තුළ තිදෙබන මං තීරු ගමන් කිරීම 
සඳහාා දෙවන් කර ඇති අතර ඒවා තුළ සලාාත් ඉටු 
කිරීම ඇවිෙ යාමට බාධාවක් දෙමන් ම තෙබෙ ඇති 
වීමට ෙ දෙහ්තුවක් දෙේ.
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දෙද්වස්ථාානදෙ� එළිමහාදෙන් වුළුඃ කිරීම සඳහාා දෙවන් 
දෙකරුණු ස්ථාාන තිදෙේ. එය භාාවිත කළ හාැකිය. 
දෙද්වස්ථාානයට පිටින් පිහිටි වැසිකිළි දෙවත යාදෙම් 
දුෂ්කරතාව දෙමයින් මග හාරවා ගත හාැකිය. 
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එළිමහාදෙන් ලිස්සා යාදෙමන් පදෙරස්සම් වන්න. ලිස්සා 
දෙනායන පාවහාන් වර්ග භාාවිත කිරීමට මතක තබා 
ගන්න.

ශුද්ධ දෙද්වස්ථාානදෙ� එළිමහාන්වලා දුම්පානය 
තහානම්.

54



දෙද්වස්ථාානදෙ� ෙකුණු එළිමහාදෙන් සාමූහිකව 
සලාාතය ඉටු කරන අතරතුර ඉමාම් වරයා ව දෙපරටු 
කර යෑම පිළිබඳ ප්රදෙේශම් වන්න. එළිමහාදෙන් සවි 
කර ඇති පුවරු හාරහාා ඉමාම් වරයාට සමාන්තර 
වන දෙස් දෙපළගැසීදෙම් උපදෙෙස් ඔබට ෙැන ගත 
හාැකිය.
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දෙද්වස්ථාානදෙ�  පිහිටා තිදෙබන එළිමහාන් 
ප්රදෙද්ශවලා තිදෙබන දෙොරටු සඳහාා ෙ අංක දෙයාො 
ඇත. ඒවා එළිමහාදෙන් තිදෙබන තාප්ප මත ෙැක 
ගත හාැක. දෙමම අංක දෙද්වස්ථාානදෙ� දෙොරටු 
අංකවලාට වඩා දෙවනස් දෙේ.
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උණුසුම් කාලාගු�යක් තුළ ඔදෙේ පාවහාන් නැති වූ විට 
දෙහාෝ ඒවා දෙසායන විට දෙහාෝ එළිමහාදෙන් තිදෙබන සුදු 
පැහාැති කිරිගරුඬ (ටයිල්ස්) මත  පම�ක් ඇවිදින්න. 
ඒවා සීතලා ය.

කළු පැහාැති දෙහාෝ වර්� කිරිගරුඬ (ටයිල්ස්)  මත 
පාවහාන් දෙනාමැතිව ඇවිදීදෙමන් පදෙරස්සම් වන්න. 
ඒවා අධික උෂ්� ය.

මිදුගෝලහි පාවහන් ගෝනාමාැතිව ඇවිදීමා

59



ඔබට අවැසි දුරකථාන අංක

911

937

1966

920002814

හදිසි අවස්ථාා සහ ආරක්ෂාක 
ගෝස්වා සඳහා
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වැඩි විස්තර දැැන �ැනීමා සඳහා

සමාාජ ජාල වල අපගෝ� ගිණු� 
අනු�මානය කරන්න


