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මේමාමා මාාර්මේ�ෝපමේේශය පහත භාාෂාාවලින් ලබා 
�ත හැකි අතර ඔබට ඒවා මාත ක්ලික් කිරීමේමාන් 
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
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අරෆාා දිනමේ� 
මාහිමාය

අරෆාා දිනය
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අරෆාාමේවහි රැඳී සිටින 
කාලය

අරෆාා දින දුආ 
අයැදීමා 

අල්කුර්ආන් සහ හදීස් 
හි වාර්තා වූ අර්ථවත් 
දුආ කිහිපයක්

අරෆාා පිහිටි 
ස්ථානය 

අරෆාා දින 
උපවාසය

මාාමේ� කාලය මාා �ත කළ 
යුත්මේත් මේකමේස් දැ?
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හිරු රශ්මිමේයන් 
පරිස්ස� වන්න

ආහාර විෂා වීමේමාන් 
ඔබ ව ආරක්ෂාා 
කර �ැනීමාට

අරෆාා හි ලබා �ත 
හැකි මේස්වාවන්

අරෆාා පිහිටි ස්ථානය 

අරෆාා දින උපවාසය

අරෆාා සිට මුස්දැලිෆාා 
දැක්වා �මාන් කිරීමා
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වැදැ�ත් 
අංක

පිරික්සු� ලැයිස්තුව

අල් මාෂාාඉර් දු�රිය 
භාාවිත කිරීමා සඳහා 
උපමේදැස්
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අරෆාා දැිනය
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අරෆාා දිනය යනු අල්ලාාහ්ගේ� දයාව සහ 
කරුණාාව ආවරණාය කරන ධාාර්මික 
අවස්ථාාවන්හි දී කාලාගේ� මහිමය ගේමන්ම 
ස්ථාානගේ� මහිමය එකට එකතු වන දිනයකි.

 
 
 

  
 
 

 

දුල් හිජ්ජාා
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අරෆාා දිනමේ� 
මාහිමාය

1

2

අධික ගේලාස අපාා ගින්ගේනන් නිදහස ලාැගේෙන දිනයකි.

නබි (සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි වසල්ලාම්) තුමාගේණාෝ ගේමගේස් 

පාැවසූහ: “අරෆාා දිනයට වඩාා අල්ලාහ් �ැත්තන්  අපා ගින්මේනන් 

නිදැහස් කරන මේවනත් දිනයක් නැත.”

උත්තරීතර, මහිමාන්විත අල්ලාාහ්, අරෆාා හි රැඳී සිටින්නන් 

සිදු කරන දෑ ගැැන ආදරගේයන් හා තෘප්තිගේයන් යුතුව ඔහුගේ� 

ගේගැෞරවනීය දූතයන් ඉදිරිගේ� පාාරට්ටු කරමින් කතා කරයි. 

නබි (සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි වසල්ලාම්) තුමාගේණාෝ ගේමගේස් 

පාැවසූහ: “අරෆාා හි සිටින දැනන් පිළිබඳ අල්ලාහ් ඔහුමේ� 

මාලාඉකාවරුන් සමාඟ අරෆාා දින පස්වරුමේවහි පාරට්ටු 

කරමින් කතා කරයි. මේමාමේස් කියයි: මාාමේ� �ැත්තන් මේදැස 

බලන්න! ඔවුන් මාා මේවත හිස මේකස්  අවුල් වී දූවිලි තැවරුණු 

තත්ත්වමේ� පැමිණ ඇත.”

11



3

4සැබැවින් මා එදින ඉබ්ලීස්ට දැරුණු මා දිනයක් දැ මේේ: නබි 

(සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි වසල්ලාම්) තුමාගේණාෝ  ගේමගේස් පාැවසූහ: 

“අරෆාා දිනට වඩාා කිසිමා දිනක මේෂායිතාන් ඉතා නින්දිත ව,  

පහත් ව, පිළිකුමේලන් මේහෝ මේකෝපමේයන් පසුවනු දැැක �ත 

මේනා හැකිය. එය දැයාව පහළ වීමා සහ මාහත් පාපයන් සඳහා 

අල්ලාහ් සමාාව දීමා ඌ එහි දැකින බැවිණි.” 
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දැයාව සහ 

ත�ා� සමාය

අරෆාා ගේමාගේහාත යනු ගේදවිඳාා තම ගැැත්තන්ට සමීපා 

වන විශිෂ්ට    ගේමාගේහාතකි.  ඔවුන්ගේ� භාාෂාා විවිධා 

වූවද ඔවුන්ගේ� ඉල්ලීම් විවිධා වූවද    ඔවුන්ගේ� අයැදීම්, 

අගේප්ක්ෂාාවන් සහ අවශ්යයතා සියල්ලා ඔහුට සැඟවී 

යන්ගේන් නැත. 

සහාබාවරු මේහවත් නබිතුමාාණන්මේ� කල�ාණ මිතුරන් සහ 

සලෆ්වරු මේහවත් දැැහැමි පුමේරෝ�ාමීහු තත්ත්වයන් මේදැකක පසුවූහ.

 
 
 
 
 

 

එම අවස්ථාාවන්හි සර්ව 
ෙලාධාාරී අල්ලාාහ් ගේකගේරහි 
ලාැජ්ජාාව සහ බිය  ඔවුන්ගේගැන් 
සමහරක් අය තුළ ෙහුලාව 
පාැවතුණි.

මේ� සියල්ල විශිෂ්ට අවස්ථා මේේ
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අරෆාා දින 
උපවාසය
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අරෆාා පිහිටි 
ස්ථානය

අරෆාා යනු හරම් නම් ශුද්ධාස්ථාානගේ� සීමාගේවන් පිටත 

මක්කා අල්-මුකර්රමා හි නැගේගැනහිරින් මක්කා සහ තායිෆ් 

අතර මාර්ගැගේ� පිහිටා ඇති කඳු වැටියකින් වට වූ පාැතලි 

තැනිතලාාවකි.

මිනා

මුස්දැලිෆාා

අරෆාාඅරෆාා

තාඉෆ්
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එහි මුළු වපසරිය වර්� කිමේලෝමීටර 10.4කි.

එය මුස්දලිෆාා සිට කිගේලාෝමීටර 6 ක දුරින් දැ

මිනා සිට කිගේලාෝමීටර 10 ක දුරින් දැ

මස්ජිදුල් හරාම් හි සිට ආසන්න වශ්යගේයන් කිගේලාෝමීටර 

20 ක දුරින් දැ පිහිටා ඇත.

මාස්ජිදුල් 
හරා�

මිනා

මුස්දැලිෆාා

අරෆාා

තාඉෆ්
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අරෆාාමේවහි හි රැඳී සිටින 
කාලය

හජ් වන්දැනාකරුමේ� පහසුව අනුව උක්ත ගේේලාාවට ගේපාර 

ම අරෆාා ගේවත ළඟා වීමටත් එගේමන්ම ඉන් පාසුව පිටත් 

වීමටත් හැකි නමුත්, දුආ නම් අයැදීම සඳාහා වන කාලාය 

ආරම්භා වන්ගේන් හිරු මුදුනින් නික්ම යෑගේමන් පාසුව සිටය.

හිරු මුදුනින් අවරට යෑමේමාන් පසු හිරු ෙැසගේගැාස් ම�රිබ් 

සලාාතය සඳාහා ඇරයුම කරන ගේේලාාව දක්වා නබි තුමාගේණාෝ  

එහි රැඳී සිටියහ.

හජ් වන්දැනාකරු තමා මාගී ආයතනය සමඟම ෙැඳී 

සිටිය යුතු අතර එම ආයතනය යන එන ගේේලාාවන් 

පිළිපාැදිය යුතුය.
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අරෆාා හි රැඳී සිටීම යනු ජීවිතගේ� නැවත ලාො ගැත ගේනාහැකි  

ධාාර්මික ගේහෝරා කිහිපායකි. එෙැවින් හජ් වන්දනාකරු පාහත 

සඳාහන් කරුණු ඉටු කරමින් තම කාලාගේයන් උපාරිම පාලා 

ගේනළා ගැත යුතු ය.

ළුහර් සහ අසර් සලාතයන් එකට එකතු කර සහ ගේකටි කර තම 

මගී ආයතනය විසින් ගේමගේහයවනු ලාෙන සාමුහික සලාාතය 

ඉටු කළ යුතුයි. හිරු මුදුනින් නික්ම යෑමත් සමඟ ම ගේහෝ ඒ 

ගේේලාාවට පාසුව අරෆාා ගේවත පාැමිණිගේ� නම් ඉන් අනතුරු ව 

ගේහෝ එම සලාාතයන් ඉටු කළ යුතුයි.

මාාමේ� කාලය මාා �ත කළ 

යුත්මේත් මේකමේස් දැ?

20



අරෆාා හි තිමේබන මාාර්� මේබාමේහෝ විට එක සමාන වන ගේහයින් 

අතරමං වීමට ඉඩකඩ ඇත. එෙැවින් අවශ්යයතාවයකට හැර ඉන් 

පිටතට ගේනා ගේගැාස් තම කූඩාරගේම් ම රැඳී සිටීමට උනන්දු විය 

යුතුයි.

ශුේධ වූ අල්කුර්ආන් 
පාරායනය කිරීමා.

තල්බියා පැවසීමා සුබ්හානල්ලාහ්, ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහ් වැනි අනුවාදැ 

මේතපලමින් අල්ලාහ්ව මේමාමේනහි 
කිරීමා යනාදී කටයුතුවල නිරත මේවයි
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අරෆාා දිනමේයහි දුආ 
න� අයැදීමා

ඔබට අවැසි අදැහස් කිහිපයක්:

23



1

2

3

ඔගේබ් භාාෂාාගේවන් ම ඔගේබ් භාාෂාා ශෛශ්යලිගේයන්  ම සහ ඔගේබ් 

හදවතට සමීපා ආකාරගේයන් අල්ලාාහ්ගේගැන් කන්නලාේ 

කරන්න. මන්ද ගේදවිඳාාණාන් සියලු රහස් කරුණු හා සැඟවුණු 

කරුණු මැනවින් දන්නා ය. එගේමන්ම විශිෂ්ටතම අයැදීම 

වන්ගේන් සිතට හා වචනයට එකඟ අයැදීමයි. 

4
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5

6

ඔෙ දන්නා අල්ලාාහ්ගේ� අලාංකාර නාමයන් පාදනම් කර 

ගැනිමින් අයැද සිටින්න. “අගේහෝ දයාන්විතයාණානි! මට දයාව 

දක්වන්න.”  “අගේහෝ සමාව ගේදන්නාණානි! මට සමාව ගේදන්න” 

“අගේහෝ ආශිර්වාද කරන්නාණානි! මට ආශිර්වාද කරන්න” යනාදී 

අයුරින් අයැදිය යුතුයි.

7

8
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අල්කුර්ආන් සහ හදීස් හි වාර්තා වූ 

අර්ථවත් දුආ කිහිපයක්
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කවර ගේදයක් අපාට සිදු කිරීමට ශ්යක්තිය ගේනාමැත්ගේත් ද එවැන්නක් අපා මත 

ගේනාපාටවනු මැනව! (අපා කළ වැරදි) අපාගේගැන් ගේනාසලාකා හරිනු මැනව! 

තවද අපාට සමාව ගේදනු මැනව! තවද අපාට කරුණාා කරනු මැනව!

අපාගේ� පාරමාධිපාතියාණානි! ඔෙ අපා ව යහමඟ ගේයාමු කළ පාසු ව අපාගේ� 

හදවත් විකෘතිභාාවයට පාත් ගේනාකරනු මැනව! තව ද අපාට ඔෙ ගේවතින් වූ 

දයාව පිරිනමනු. සැෙැවින් ම ඔෙ ම ය මහා  තයාගැශීලී වන්තය.

අපාගේ� පාරමාධිපාතියාණානි! නුඹලාාගේ� පාරමාධිපාති ව නුඹලාා විශ්වාස 

කරනු යැයි ගේද්ව විශ්වාසය ගේවත කැඳාවන කැඳාවුම් කරුට සැෙැවින් ම 

අපි සවන් දුනිමු. එවිට අපි විශ්වාස කගේළමු. එෙැවින් අපාගේ� පාාපායන් 

සමා කරනු මැනව! අපාගේ� නපුරුකම් අපාගේගැන් පාහ කරනු මැනව! 

තවද අපා ව දැහැමියන් සමඟ මරණායට පාත් කරනු මැනව! අපාගේ� 

පාරමාධිපාතියාණානි! තවද නුඹගේ� ධාර්ම දූතයින් තුළින් අපාට  ප්රතිඥාා දුන් දෑ 

අපාට පිරිනමනු මැනව! මළවුන් ගේකගේරන් නැගිටුවනු ලාෙන දිනගේ� අපා ව 

දුකට පාත් ගේනාකරනු මැනව! සැෙැවින් ම නුඹ ප්රතිඥාාවන්ට ගේවනස්කම් 

ගේනාකරන්ගේනහිය.
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එය අල්ලාාහ්ගේ� දූතයාගේණාෝ සලාාතය ඉටු කර 
සමුගැැනීගේම් ගේද්ශ්යනය පාැවැත්වූ ස්ථාානගේ� ඉදි 
කරන ලාද ගේද්වස්ථාානයකි.

නමිරාහ් මේේවස්ථානය
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අරෆාා කන්දැ

එය විශ්යාලා  ප්රගේද්ශ්යයක් වට කරමින් පාැතලි මතුපිටක් සහිත කුඩා 

උස කඳු වැටියකි. ප්රමාණාගේයන් විශ්යාලා කළු ඝන ගැල්වලින් සෑදී 

ඇත.

 65m

 640m
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කඳු මුදුගේන් මීටර් 7 ක උසකින් යුත් පුවරුවක් සවි කර ඇත. එහි 

අනතුරු ඇඟවීම් කිහිපායක් සඳාහන් ගේේ.

ගේමම කන්ද අරෆාා කන්ද, තේො කන්ද, රහ්මාහ් කන්ද ආදී විවිධා 

නම්වලින් හඳුන්වනු ලාැගේබ්.

අල්ලාාහ්ගේ� දූතයාගේණාෝ එම කඳු පාාමුලා සිට ගැත් නමුත්  එය මතට 

නැගැ සිටිගේ� නැත. එතුමා  එතැත සිටගැත් විට, ගේමගේස් පාැවසූහ: 

“මාා මේමාතැන රැඳී සිටිය දැ මුළු අරෆාාවමා රැඳී සිටින ස්ථානයකි.”

රහ්මාාහ් 
කන්දැ 

තේබා 
කන්දැ 

අරෆාා 
කන්දැ
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එමා කන්දැ මේවත අරමුණු කර මේ�න  යාම ගේහෝ එහි නැගීම ගේහෝ 

ආගැමානුකූලා කටයුත්තක් ගේනාගේේ. අපාගේ� පූර්වාදර්ශ්යය වන 

අල්ලාාහ්ගේ� දූතයාණාන් ගේහෝ සහාොවරුන් වන එතුමාණාන්ගේ� 

කලායාණා මිතුරන් ගේහෝ තාබිඊන්වරුන් වන ඔවුනට පාසු පාැමිණි 

අනුගැාමිකයන් ගේහෝ ඒ මත නැගී සිටිගේ� නැත.
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හිරු රශ්මිමේයන් 

පරිස්ස� වන්න
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ඔෙ දිවා කාලාගේ�දී පිටතට යන විට, සෘජු හිරු එළියට නිරාවරණාය 

වීගේමන් වළකින්න. තවද ලාා පාැහැති කුඩ භාාවිත කරන්න.

 අනවශ්යය ගේලාස හිරු එළියට නිරාවරණාය වීගේමන් වළකින්න.
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ආහාර විෂා වීමේමාන් ඔබ ව 

ආරක්ෂාා කර �ැනීමාට

පිසූ ආහාර ගැෙඩා කිරීගේමන් ගේහෝ ගේෙදා හැරීගේමන් පාසු යම් කාලායක් 

යම් ආහාරයකට ගැත වී තිබුගේ� නම් ඉන් පාසු ඒවා  ආහාරයට 

ගැැනීගේමන් වළකින්න. විගේශ්ෂාගේයන්  මෂාාඉර් ගේහවත් හජ් සමගේ� 

රැඳී සිටිය යුතු මුඛ්යය ස්ථාාන අතර දිගු කාලායක් ගැමන් කරන විට.
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පාලාතුරු සහ එළවළු අනුභාව කිරීමට ගේපාර ඒවා ගේහාඳින් 

ගේසෝදා ගැන්න අමතක ගේනා කරන්න. 

වීදි ගේවගේළන්දන් විසින් අගේලාවි කරන ආහාර මිලාදී 

ගේනාගැන්න.
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තම ආයතන විසින් සපායනු ලාෙන ගේස්වාවන් ලාො ගැැනීම 

සඳාහා ආතයන විසින් නිකුත් ගේකරුණු අත් පාළඳානාව පාැළඳීමට 

උක්සුක වන්න.

අරෆාා හි ලබා �ත හැකි 

මේස්වාවන්
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අරෆාා සිට මුස්දැලිෆාා දැක්වා 

�මාන් කිරීමා

හජ් ඉටු කරන මාගේ� සගේහෝදරය! තදෙදය 

හා අතරමං වීම වළක්වා ගැැනීම සඳාහා 

අරෆාා හි පිහිටි කඳාවුගේරන් පිටවන කාලාගේ� 

ෙලාධාාරීන් විසින් නියම කර ඇති උපාගේදස් 

පිළිපාදින්න. 

මුස්දලිෆාා ගේවත යාමට කාලාය පාැමිණි විට 

ඔෙ සම්පූර්ණා ගේලාස සූදානම් ෙව සහතික 

කර ගැන්න.
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අල් මාෂාාඉර් දු�රිය භාාවිත 

කිරීමා සඳහා උපමේදැස්

මාර්ගේගැෝපාගේද්ශ්යකයාගේ�, නිරීක්ෂාකයාගේ� සහ ආරක්ෂාක 

නිලාධාාරියාගේ� උපාගේදස් පිළිපාදින්න.

හජ් වන්දනාකරුවන් දුම්රිය ස්ථාාන ගේවත ක�ඩායම් ගැත 

කිරීම සඳාහා සකස් කරන ලාද කාලාසටහන පිළිපාදින්න.
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දුම්රිය තුළට ගැමන් මලු රැගේගැන ඒගේමන් වළකින්න.

හජ් සමය අවසන් වන ගේතක් ඔගේබ් මැණික් කටුගේවහි අත් 

පාළඳානාව තො ගැන්න.

හජ් වන්දනාකරුවන්ගේ� ගැමනාගැමනයට හානියක් ගේහෝ 

ොධාාවක් ගේහෝ වන පාරිදි දුම්රිය ස්ථාානවලා අසුන් ගැැනීම සහ 

වැතිරී සිටීම තහනම්ය.
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පිරික්සු� ලැයිස්තුව

ඔබ අරෆාා මේවත යන විට පහත සඳහන් මේේවල් ඔබ සමාඟ රැමේ�න 

යාමාට මාතක තබා �න්න:

මේමාාමේබයිල් මේෆාෝන් චාාජාරය මේහෝ අමේත් මේ�න යා හැකි 
(පවර් බෑන්ක්) චාාජාරය

විමේශ්ෂා ඖෂාධ

ඇදුමා මේරෝ�ය සඳහා භාාවිත කරන ඉන්මේහ්ලරය

සමේ� ඇතිවන තුවාල සඳහා භාාවිත කරන ආමේල්ප වර්�

අල්කුර්ආන් පිටපත

දිගු පා�මාන සඳහා සුවපහසු මේසමේරප්පු මේජාෝඩුව

කුඩාය

 මේපෞේ�ලික මේතාරතුරු අඩාංගු පසු�බිය

දු�රිය සවාරි අත් පළඳනාව 

හැඳුනු�පත
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ඔබට අවැසි දුරකථන අංක

911

937

1966

920002814

හදිසි අවස්ථා සහ ආරක්ෂාක 
මේස්වා සඳහා
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වැඩි විස්තර දැැන �ැනීමා සඳහා

සමාාජා ජාාල වල අපමේ� ගිණු� 
අනු�මානය කරන්න


