
ජමරාාත් පිළිබඳ 
දැැනුවත් කිරීමේ� 
මාර්මේ�ෝපමේේශය

SIN 1.2سنهالي



මේමම මාර්මේ�ෝපමේේශය පහත භාාෂාාවලින් ලබා 
�ත හැකි අතරා ඔබට ඒවා මත ක්ලික් කිරීමේමන් 
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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ජමරාාත් පිළිබඳ 
දැැනුවත් කිරීමේ� 

මාර්මේ�ෝපමේේශමේ� පටුන 

ජමරාාත් 
තුන

ජමරාාත් හි 
ඉතිහාසය

ජමරාාත් මේවත �ල් කැට 
විසි කිරීම යනු කුමක්දැ ?
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මා ජමරාාත් මේවත �ල් 
කැට විසි කළ යුත්මේත් 
මේකමේ� දැ?

ඊේ උත්සව දිනමේ� 
ජ�රාතුල් අකබාවට 
�ල් කැට විසි කිරීම

ජ�රාතුල් අකබාවට 
�ල් කැට විසි කළ 
යුතු මේේලාව

තෂ්රීක් දිනයන් හි මා 
ජමරාාත් මේවත �ල් කැට විසි 
කළ යුත්මේත් මේකමේ� දැ?  

තෂ්රීක් දිනයන් හි 
ජමරාාත්වලට �ල් 
කැට විසි කිරීම

අප විසින් ජමරාාත්වලට �ල් 
කැට විසි කිරීම සිදු කරානු 
ලබන්මේන් කුමක් නිසා දැ?
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විසි කරාන �ල් 
කැටවල �වභාාවය

විසි කිරීම සඳහා �ල් 
කැට අහුලා �ැනීම

ජමරාාත් එදැා 
සහ අදැ

වර්තමාන 
ජමරාාත් පාලම

�ල් කැට විසි කිරීමේ� 
මේේලාව
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ඔබට අවැසි 
දුරාකථන අංක

නි�මනය

ඔමේ� ඇ�යීම අපත් 
සම� මේබදැා �න්න

ජ�රාතුල් අකබාවට 
�ල් කැට විසි කළ පසු 
හිසමේක� කැපීම මේහෝ 
බූ �ෑම 

මෂාාඉර් දු�රිය 
මේ�වය භාාවිතමේ� දී 
පිළිපැදිය යුතු වැදැ�ත් 
මාර්මේ�ෝපමේේශ 

ජමරාාත් මේවත මා යා 
යුත්මේත් මේකමේ� දැ?



   
 

මේමම මාර්මේ�ෝපමේේශය තුළ, ඔබගේ� හජ් ගමගේ� දී 
ජමරාාත් ගැන ඔබ දැැන ගත යුතු ගේතාරාතුරු සහ උපගේදැස් 
අපි පැහැදිලි කරා�ගේනමු.
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ජමරාාත් වලට �ල් කැට 
විසි කිරීම යනු කුමක් දැ ?

ජ�රාාත් යනු  එය මැදි�  පවතින බිත්තිය  ගේහෝ  
කණුව  ගේහෝ  ගේනාගේේ. එය එම බිත්තිය ගේහෝ 
කණුව  වටාා   ඇති ගල් කැටා වැගේටාන ස්ථාානයයි.
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1

2
3

ගල් කැටා විසි කරානු ලබන ජම්රාාත් තුනක් ඇත. 
ඒවා වනාහි:

ජ�රාාත් තුන

ජ�රාතු� සුග්රාා: එය “ජම්රාතුල් ඌලා” (පළමු ජම්රාා 
ව) ගේලස දැ හඳු�වනු ලැගේේ. එය මක්කම ගේදැසි� 
පිහිටාා ඇති මිනාහි අල්-කයිෆ් ගේේවස්ථාානගේය� 
පසු තිගේබන පළමු ජම්රාා ව ගේේ.

ජ�රාතුල් වු�තා: එය ජම්රාතුස් සු�රාාවටා පසුව සහ 
ජම්රාතුල් අකබාවටා ගේපරා පිහිටාා ඇති ගේදැවන ජම්රාා 
ව ගේේ.

ජ�රාතුල් අකබාව: එය “ජම්රාතුල් කුේරාා” (මහා 
ජම්රාා ව) ගේලස හඳු�වනු ලබන අතරා එය මක්කම 
ගේදැසටා මිනා හි අවසානගේ� පිහිටාා ඇත.

ජ�රාතුල් 
අකබා

මක්කම දිශාව අල්-කයිෆ් 
මේේව�ථාන දිශාව

ජ�රාතුල් 
වු�තා

ජ�රාතු� 
සුග්රාා
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ඉබ්රාාහි�  (අමේලයිහි�සලා�) ඌට �ල් කැට හතක් 
විසි කරාමින් පහරා දුන්හ. ඌ සැඟ වී අතුරුදැහ� විය. 
පසුව එතුමාගේ�ෝ  ඉදිරියටා ගම� කිරීමටා පටා� ගත්හ. 
නැවතත් ගේෙයිතා�  ජම්රාතුල්  වුස්තා යන  ස්ථාානගේයහි 
සිටා එතුමාටා විරුේධ විය.  එවිටාත් එතුමා�� ඌටා ගල් 
කැටා හතක් විසි කරාමි� පහරා දු�හ. එවිටා  ඌ සැඟවී 
අතුරුදැහ� විය. පසුව එතුමාගේ�ෝ ඉදිරියටා ගම� 
කළහ. ගේෙයිතා� ජම්රාතුල් කුේරාා යන  ස්ථාානගේයහි සිටා 
එතුමාටා නැවතත්  විරුේධ  විය.  ඌටා ගල් කැටා හතක් 
විසි කරාමි� එතුමාගේ�ෝ පහරා දු�හ.  එවිටා ඌ සැඟවී 
අතුරුදැහ� විය.

ජමරාාත් හි 
ඉතිහාසය
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පරීක්ෙ�ගේය� සහ විභාාගගේය� සාර්ථාකත්වය ලැබුගේවහිය.
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අපි නබි (සල්ලල්ලාහු අගේලයිහි වසල්ලම්) තුමා�� 
අනුගම�ය කරා එතුමාගේ� අ� පිළිපදි�ගේනමු. 
එතුමාගේ�ෝ ජමරාාත් ගේවත ගල් කැටා විසි කරා ගේමගේස් 
පැවසූහ: .

එහි දී අපි අල්ලාහ්ට සහ ඔහුගේ� අ�පනත් සහ 
නීතිවලටා යටාත් ව�ගේනමු. හජ් ව�දැනාව යනු 
විශිෂ්ටා ව�දැනාවකි. එහි ගේදැවිඳාා��ටා සහ ඔහුගේ� 
නීතියටා -සියලු අ�දැමි�- සම්පූර්� යටාත් වීම ගැේ 
වී ඇත. 

1

2

අප විසින් ජමරාාත්වලට �ල් 
කැට විසි කිරීම සිදු කරානු
ලබන්මේන් කුමක් නිසා දැ?
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තදැබදැය, අතරාමං වීම සහ ව�දැනාකරුව�ටා හිරිහැරා 
වීම වළක්වා ගැනීම සඳාහා ඔබ ඔගේේ කණ්ඩාායමත් සමඟ 
ඔබටා නියමිත ගම� කාලය තුළ ගල් කැටා විසි කිරීම 
සඳාහා පිටාත් ව ය�න.

මා ජමරාාත්වලට 
�ල් කැට විසි කළ
යුත්මේත් මේකමේ� දැ?

1
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ඔබ එක් එක් ගල් කැටායක් බැගි� ගේව� ගේව� ව ගල් 
කැටා හතක් විසි කරා�න.

මා ජමරාාත්වලට �ල් 
කැට විසි කළ

යුත්මේත් මේකමේ� දැ?

2
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3
සෑම වාරායක ම අල්ලාහු අක්බර් යැයි තක්බීර් පවස�න.

මා ජමරාාත්වලට �ල් 
කැට විසි කළ

යුත්මේත් මේකමේ� දැ?

19



4
තදැබදැ �ථානමේයන් ඈත් වී මේසනඟ අඩු ගේදැසකි� 
ජමරාාත් ගේවත ළඟා වීමටා වග බලා ග�න.

මා ජමරාාත්වලට �ල් 
කැට විසි කළ

යුත්මේත් මේකමේ� දැ?

20



5
�ල් කැටය ජමරාාතයට මැදි� අටාවා ඇති බිත්තිය 
ගේවත විසි කරා�න. එගේස් විසි කිරීගේම� ජම්රාාව තුළටා 
ම එම ගල් කැටා වැගේටානු ඇත.

මා ජමරාාත්වලට �ල් 
කැට විසි කළ

යුත්මේත් මේකමේ� දැ?
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6
ඔබ විසි කරාන ගල් කැටාවලි� කිසිගේවකුටා 
හානියක් ගේනාකිරීමටා වගබලා ග�න.

මා ජමරාාත්වලට �ල් 
කැට විසි කළ

යුත්මේත් මේකමේ� දැ?

22
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ජම්රාතුල් අකබාව යනු ඔබ ගල් විසි කිරීමටා පැමිගේ�න 
මාර්ගගේ�  පිහිටාා ඇති අවසාන ජම්රාාව ගේේ. එය 
මක්කාව ගේදැසටා මිනා හි ගේකළවගේර් පිහිටාා  ඇති අතරා  
ඊේ දිනගේ� හජ් ව�දැනාකරු විසි� ගල් කැටා විසි කරානු 
ලබන එකම ජම්රාා ව දැ එය ගේේ.

  
 
 
 
 

ඊේ උත්සව දිනමේ� 
ජ�රාතුල් අකබාවට �ල්

කැට විසි කිරීම

ජ�රාතුල් අකබා

24



සෑම වාරායක ම අල්ලාහු 
අක්බර් යැයි තක්බීර් 
පවසමි� හජ් ව�දැනාකරු 
ගල් කැටා හතක් විසි කරායි.

ජ�රාතුල් අකබාවට ගල් කැටා විසි කරා අවස� කළ 
පසු තල්බියා පැවසීම අවස� කරා ගනියි.

�මන් මඟ බාධාා මේනාවීම පිණිසත් අන් අයට 
අව�ථාවක් සලසා දීම පිණිසත් �ල් කැට විසි 
කිරීමේමන් පසු එහි මේනානැවතී දි�ටම ඇවිදැ 
යන්න.  
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ජ�රාතුල් අකබාවට �ල් 
කැට විසි කළ යුතු මේේලාව

අල්ලාහ්මේග් දූතයා-  ෆජ්ර් ගේේලාව උදැාවීගේම�  
පසු සහ හිරු උදැාවටා ගේපරා මුස්දැලිෆාගේව� පිටාත්  
වී පසුව  ජම්රාතුල් අකබාවටා ගල් කැටා විසි කළහ. 
එනම් එතුමා�� ගේපරාවරු (ළුහා සලාතගේ� 
ගේේලාව) වන විටා ජම්රාාව ගේවත ළඟා විය.
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මේදැවියන් සිහිකරාමි� තක්බීර් කියමි� ගේම් දිනවල හජ් 
ව�දැනාකරුව� කරාන වැදැගත් ම කාර්යය ව�ගේ� 
ජමරාාත්වලටා ගල් කැටා විසි කිරීමයි.

තෂ්රීක් දිනයන්
 හි ජමරාාත්වලට �ල් 

කැට විසි කිරීම
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හජ් වන්දැනාකරු ඔහුටා ලැබුණු 
උපගේදැස් හා මාර්ගේගෝපගේේශ අනුව 
ජමරාාත් මාර්ගගේ� සහ ඔහුටා 
නියමිත මහගේලහි ගම� කරායි.

තෂ්රීක් දිනයන් හි 
ජමරාාත්වලට මා �ල් කැට 

විසි කළ යුත්මේත් මේකමේ� දැ?  

29



  
 
 

 

ජ�රාතු� සුග්රාා
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පසුව මේදැවන ජම්රාාව  වන  ජම්රාතුල් වුස්තා ගේවත ඇවිදැ 
යයි. ගේපරා සිදු කළාක් ගේම� සෑම වතාවකම තක්බීර් 
කියමි� ඔහු ගල් කැටා හතක් ඒ ගේවත විසි කරායි.

  
 
 

ජ�රාතුල් වු�තා

31



  
 
 

 

ජ�රාතුල් 
අකබා

අමේනකුත් හජ් ව�දැනාකරුව�ගේ� ගමනටා 
සහ පිටාවීමටා   බාධා   එල්ල  වන  පරිදි  හජ් 
ව�දැනාකරුව� ජමරාාත් වලටා ගල් ගැසීගේම� පසු 
එහි නතරා ගේනාවිය යුතුය.
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හජ් වන්දැනාකරුවන් ගම� කරාන 
මාර්ගගේ� කුණු කසළ දැැමීගේම� 
ඔවු�ටා හානියක් ගේනා කරා�න. ඒ 
සඳාහා ගේව� කරා ඇති ස්ථාානගේ� ඒවා 
බැහැරා කරා�න.
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�ල් කැට විසි කිරීම සඳාහා නිල වශගේය� සැලසුම් කරා 
ඇති සියලුම ගේේලාව� ඉස්ලාමීය නීතිගේේදී�ගේ� සහ 
නීති විශාරාදැයි�ගේ� අදැහස්වලටා අනුකූල ගේේ. එබැවි� 
ඒ ගැන කලබල ගේනා ව�න.

�ල් කැට විසි කිරීමේ� 
මේේලාව

දුල්-හිජ්ජා 13 වන දින හිරු බැස යන  ගේතක්  තෂ්රීක් 
දිනය�හි  සියලු ම දින ගල් කැටා විසි කිරීගේම් කාලය 
ගේලස සැලගේක්.

නිසි  බලයලත්  ආයතන  සමඟ සම්බ�ධ වී තම� 
පැමිණි කණ්ඩාායම තම� සඳාහා ලබා දු� නිශ්චිත 
ගේේලාවටා හජ් ව�දැනාකරු අනුගත විය යුතුයි.
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අමේනකා මේවනුමේවන් ගල් කැටා විසි කිරීගේම් වගකීම 
බාරා ගත් හජ් ව�දැනාකරු පළමු ව ඔහු ගේවනුගේව� 
ගල් කැටා විසි කළ යුතු අතරා පසුව ඔහු කවුරු� 
ගේවනුගේව� ගේපනී සිටි�ගේ� දැ ඔහු ගේවනුගේව� ගල් 
කැටා විසි කරානු ඇත. පසුව ඊළඟ ජම්රාා ගේවත ගේගාස් 
ඒ අයුරි� ම සිදු කළ යුතුයි. 
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විසි කරාන �ල් කැට වල

�වභාාවය

විසි කරාන �ල් කැටවල �වභාාවය

 
 

ආස�න වශගේය� ගේස�ටිමීටාරා 1 ක දිගකි� යුක්ත 
වීම. ඊටා වැඩි ගේහෝ අඩු විය හැකි නමුත් විශාල ගල් කැටා 
භාාවිත ගේනා කළ යුතුයි.
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නබි (සල්ලල්ලාහු අගේලයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ�ෝ ගල් 
කැටා අතටා රැගේගන ඒවා අල්ලා ගේගන “මේ� හා සමාන 
�ල්  කැට  භාාවිත කරාමින් �ල් කැට විසි කරාන්න; 
දැහමේමහි සීමාව ඉක්මවා යෑම පිළිබඳ මා ඔබට අනතුරු 
අඟවමි. ඔබට මේපරා සිටි ජනයා විනාශ කරා දැැමුමේේ 
දැහමේමහි සීමාව ඉක්මවා යෑම මේහ්තුමේවනි” යනුගේව� 
වදැාළහ.  
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වන්දැනාකරු මු�දැලිෆාා ගේවති� පිටාත් වීමටා ගේපරා ගල් 
කැටා 7ක් අහුලා ගේගන යාම ආගමානුගත කරා ඇත. 
ඔහු ඊේ දිනගේ� ජම්රාතුල් අකබා ගේවත ඒවා විසි කරායි. 
මිනා ගේහෝ ගේවනත් ඕනෑම ස්ථාානයක සිටා ඒවා අහුලා 
ගැනීමටා දැ අවසරා ඇත.

අමේනකුත් දින සඳහා  මුස්දැලිෆාගේව� ම ගල් කැටා 
අහුලා ගේගන යාම (හජ් ව�දැනාකරුටා බරාක් වන 
ගේහයි�) උචිත ගේනාගේේ. එපම�ක් ගේනාව එය 
ආගමානුකූල කරු�ක් දැ ගේනාගේේ. ඉතුරු දින සඳාහා 
මිනා ගේහෝ ගේවනත් ඕනෑම ස්ථාානයක සිටා ඒවා  
අහුලා ගනී.

විසි කිරීම සඳහා �ල් 
කැට අහුලා �ැනීම
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වන්දැනාකරුවන්මේග් පහසුව තකා වර්තමානගේ� 
ගේබාගේහෝ ආයතන මගි� ගල් කැටා ලබා ගේදැනු ලැගේේ. 
ඒවා භාාවිතා කිරීගේම් වරාදැක් නැත.

ඔබටත් අන් අයටාත් අනතුරාක් වන පරිදි ගම� කරාන 
ස්ථාානවල ගල් කැටා අහුලා ගැනීගේම� වළකි�න. 
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ජමරාාත් එදැා
සහ අදැ

42



 
 
 
 
 
 
 

43



වර්තමාන 

ජමරාාත් පාලම  

.

මහල් ග�න

මහල් 5කි.

වර්ග මීටාර් 200,000
ටා වැඩි මුළු භූමි 

 
 

දැක්වා 
ගේගාඩානැගිය හැකි 
අත්තිවාරාමක්.12

පාලගේම් දිග මීටාර් 950 කි

එහි පළල මීටාර් 80 කි.
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පැයකටා ව�දැනාකරුව� 

300,000 කටා රැඳී 
සිටීගේම් පහසුකම් ඇත.

ජමරාාත් ගේවත 
පිවිසුම් 11 ක්

පිටාවීම් 12ක්
සතරා දිසාගේව� ම

එමේමන් ම එහි මේබාමේහෝ උස� නවීන 
ආරාක්ෂාණ සහ ඇමතු� පේධාති අඩංංගු මේේ.

උසස් මට්ටාගේම් පවතින සිසිලන 
පේධතිය අංශක 29 දැක්වා 
උෂ්�ත්වය අඩු කරායි.

ගුවන් පථ
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විවිධ ගේස්වා සඳාහා
ගේගාඩානැගිලි 6 ක්
සෑම ගේගාඩානැගිල්ලක් ම මහල් 

12 කි� සම�විත ගේේ

විදුලි පඩිගේපළ සඳාහා පම�ක් 
ගේව� වූ ගේගාඩානැගිලි 11ක්, සෑම 
ගේගාඩානැගිල්ලකටාම විදුලි පඩිගේපළ  
28ක් ඇත.
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ජමරාාතය මේවත මා ළඟා

විය යුත්මේත් මේකමේ� දැ?

1) මෂාාඉර් දු�රිය: හජ් ව�දැනාකරුව�ගේග� 
කණ්ඩාායමක් මොඉර් දුම්රිය හරාහා ජමරාාත් ගේවත 
ළඟා ගේවයි. ඉ� පසු පවා ගල් විසි කරාන ස්ථාානයටා 
ළඟා වීම සඳාහා පා ගමනි� යෑමටා විශාල දුරාක් පවතී.
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2) පදිකයින්: පා ගමනි� ජමරාාත් ගේවත ළඟා වන අය; 
දිවා කාලගේ�දී ගල් කැටා විසි කරා�ගේ� නම් සෘජු හිරු 
එළිගේය� ආරාක්ො වීමටා කුඩායක් රැගේගන යාම සහ 
දිගු දුරාක් ඇවිදීමටා සුදුසු සුවපහසු පාවහ� පැළඳීම 
වඩාාත් සුදුසුයි.

3) බ� රාථ: ඇතැම්  කණ්ඩාායම්  ඔවු� ගේවනුගේව� 
ගේව� කරා ඇති බස් රාථා හරාහා ජමරාාත් ගේවත 
පැමිගේ�ති.
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හදිසි අව�ථා සඳහා උදැවු වන කණ්ඩාායම් ජමරාාත් 
පුරාාවටා ම  විසිරී   සිටී.   ඔබටා කිසියම් ගේරාෝගී 
තත්ත්වයක් ඇති වුවගේහාත් (එගේස් ගේනාගේේවා 
යනුගේව� අල්ලාහ්ගේග� අයැදැ සිටිමු!) ඔබටා ඔවු� 
ඇමතීමටා හැකිය. 

ඔබ ජම්රාතුල් අකබාවටා ගල් කැටා විසි කරා අවස� වූ 
පසු, ඔබටා වැසිකිළි, බාබර් සාප්පු සහ අව�හල් වැනි 
ගේබාගේහෝ ගේස්වාව� එහි දැැක ගත හැකිය.
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මෂාාඉර් දු�රිය මේ�වය
භාාවිතමේ� දී පිළිපැදිය යුතු 
වැදැ�ත් මාර්මේ�ෝපමේේශ 

කූඩංාරාමේමන් පිටවීමට මේපරා, ඔබ ජමරාාත් ගේවත ළඟා 
වීමටා සහ එයි� ආපසු යාමටා භාාවිත කරාන දුම්රිය 
ස්ථාාන අංක ඉල්ලා සිටි�න.

දු�රිය �ථානය තුළ:

 ¨  
 ¨   

දු�රියට මේ�ාඩං වන විට:

 ¨  ගේේදිකාව සහ දුම්රිය මැදිරිය අතරා හිඩාැස 
ගේකගේරාහි අවධානය ගේයාමු කරා�න.
 ¨  දුම්රිය කුටිය පිරී ඇති විටා එහි ගේගාඩා වීමටා 

උත්සාහ ගේනා කරා�න.
 ¨  වැඩිහිටිය� සඳාහා ආසන ලබා දීමටා කාරුණික 

ව�න.
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දු�රිමේයන් බැස යන විට:

 ¨  ඔබ නිවැරාදි නැවතුගේම� බැස යාමටා වග බලා 
ග�න.
 ¨  ගේේදිකාව සහ දුම්රිය මැදිරිය අතරා තිගේබන හිඩාැස 

ගේකගේරාහි අවධානය ගේයාමු කරා�න
 ¨  බැසීගේම්දී ගේපාරා බැදීගේම� වළකි�න.

ජමරාාත් සිට ආපසු එන විට:

 ¨  
 ¨  ඔබ ගේවනුගේව� ගේව� කරා ඇති මාර්ගගේ� නැවතී 

සිටි�න.
 ¨  නිශ්චිත අංකය සහිත දුම්රිය ස්ථාානගේය� පිටා ව 

ය�න.

දු�රිය භාාවිතා කිරීම සඳහා 
ඔබට ම මේවන් වූ මේේලාමේවහි 
පැමිණීම ට කාරුණික වන්න.

ඔමේ� �මනාන්තයට යා 
යුත්මේත් මේකමේ� දැැයි දු�රිය 
නිලධාාරීන්මේ�න් විමසීමට 
පසුබට  මේනාවන්න.
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ඒ �ථාන මේවත පිවිසීම සඳහා මේමතන 
ක්ලික් කරාන්න.

  
 
 
 

ජ�රාතුල් අකබාවට �ල් 
කැට විසි කළ පසු
 මේකාන්ඩං කැපීම
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 ¨  එක් වරාක් භාාවිත කරාන 
ප්ලාස්ටික් හැ�ඩ්ල් සහිත 
ගේර්සරායක් ඔහු භාාවිත කරාන බව.

 ¨  ඔබටා ගේපරා සිටි අයගේ� 
හිසගේකස් කැපූ පසු හිසගේකස් 
කැපීගේම් උපාංග මාරු කරා අලුති� 
ඒ උපාංග ගේගනා බව. 

 ¨  ඔහු හිසගේකස් කැපීමටා ගේපරා 
සබ� හා වතුගේරා� අත් ගේසෝදැා 
ගත් බව.

හිසමේක� කපන්නා පිළිබඳ මේ� කරුණු 
තහවුරු කරා �න්න:
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ඔබට අවැසි දුරාකථන අංක

911

937

1966

920002814

හදිසි අව�ථා සහ ආරාක්ෂාක 
මේ�වා සඳහා
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https://guide.haj.gov.sa/


 
 

වැඩි වි�තරා දැැන �ැනීම සඳහා

සමාජ ජාල වල අපමේග් ගිණු� 
අනු�මනය කරාන්න


