Hijiri Calendar-

නද ශනය

න ද ශනය (ඉස්ලා ය න ශනය)
ඉස්ලා ය න ශනය ය රාමධා වැ ආග ක
ෂණය
මට ශ්"ත න හ%නා
ගැ&මට', හ) උ'සවයට', ෛවක,-ත උපවාසය / න හ%නා ගැ&මට' හා ෙවන' වා1
න සැම ම සඳහා 3ස්45ව6 භා8තා කරන ආග ක න ද ශනය:.
<ෙරෙග=>ය කැලැ ඩරයට සමගා ව ෙමම /@> නද ශනය 3ස්45 අය බCතරව Dන
(ෙසE අරාFයාව වැ ) රටවල තම G4ක න ද ශනය ෙලසද භා8තා කර:.
එය මාස 12
සම 8ත වන අතර, සෑම මාසයකම න 29 ෙහ= 30 ස/ත ෙL.
3Mම
ම එය න 354 ෙහ= 355 ඇත.
සෙඳ/
ෂණය ආර5භ වන නය පදන5 කරෙගන මාසය / ආර5භය
ණය කර
එ සා අනාගෙතෙය/ න ද ශනය Pම ශ්"ත කර Qම Rශ්කර ෙL.
ඉස්ලාමයට හා අරාF සමාජෙT ඇතැ5 කාරනා පදන5 කරෙගන මාසය න5 කර ඇත.
මාස හතර පා>U ධ ය: සලක ලබන අතර, ෙමම මාස Vළ සට
(Yරානෙය/ 9 :36 වග ]ෙය/ එය සදහ ෙL).

ආර5භ

ඇත.

ම තහන5 ෙL.

ෙම_හ5ම (ස,ල,ලාC අෛල/වස,ල5) Vමා තම උප `ෙ ශය a ම කාව අතැහැර මbනාව
ද වා /)රා (සංdමණය) කල කාරනාව පදන5 කරෙගන ෙම_හ5ම (ස,) Vමාෙ< අභාවෙය
පe ඔම (ර4) Vමාෙ< කාලෙය/ එය /@> න ද ශනය යන න
ආර5භ ෙක>ණ.
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/@> නද ශනෙය/ මාස 12
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1. Muharram
2. Safar
3. Rabi al awwal
4. Rabi al thani
5. Jumadi al awwal
6. Jumadi al thani
7. Rajab
8. Shaaban
9. Ramadhan
10. Shawwal
11. Dhu al Qaada
12. Dhu al hijjah

1. 3හ ර5
2. සෆ
3. රh අ, අLව,
4. රF අ, තා&
5. iමා අ, අLව,
6. iමා අ, තා
7. රජj
8. ශාබා
9. රාමධා
10. ශLවා,
11. R, කාදහ්
12. R, /)ජහ්

පා>U ධ මාස

පා>U ධ මාස

පා>U ධ මාස
පා>U ධ මාස

ස්

වරෙය ට හ වන ෙශෂ අවස්ථා.

ෛද කව :- අ වා ය a පස් ෙL, සලාතය ,
අ වා ය ෙන_වන (e න' සලාතය ) - එන5,
අ වා ය සලාතය ට සමගා ව ඇ] e න' සලාතය
රාl නැමR5 (තහ)i' සහ 8ත සලාතය)

සහ,

ස]ය

Vල :- Yරාදා න i5මා සලාතයට සහභාm Pම (-> අයට 8ෙශnoතT)
ස%දා සහ pහස්ප] දා e න' උපවාස වල යැqම

මාසය

Vල :-/@> කැලැ ඩරයට අ ව 13, 14, 15 යන නවල e න' උපවාස වල

වසර

යැqම.

Vල :- ෙම_හ ර5 මස 9, 10 ආUරා න ට අදාල උපවාසෙය/ ෙයbම,
රමදා මස උපවාසෙය/ යැqම,
එම මස අවස
න 10 ෙය/ ෙසEභාගtය උදා කර ගැ&ම,
ෛලලV, කද න5 රාuෙය/ ෙසEභාගtය උදා කර ගැ&ම,
R, /)@ මස 9 ව
න (අරෆ' න) උපවාසෙT යැqම.
එම මසම හ)@ අv6R (ඊ අ, අ හා) සැම ම,
වසර 5 Vල ඇ] පා>U ධ මාස හතර Vල අ,ලාහ් සහ නF (ස,)
Vමාෙ< උපෙදස් වලට අ ව හැ ම.

x8ත කාලය Vල :- (හැ! අය) එ වර ව' හ) ව දනාෙව/ රත Pම. උ5රා ව දනාව ඉy
ම,
කාබV,ලාෙව/ තවාෆ්
ම, නF Vමාෙ< මස්@දය, මස්@ අ, අශ්කා වැ ස්ථාන වල සංචාරය, වසර
Vල හ3වන 8ෙශnෂ e න' සලාවල යැqම, ජනාසා සලා' ආ යට සහභාm Pම, සහ හැ හැම 8ටකම
ඉස්ලා ය උගැ P5 වලට අ ව xව' Pමට වගබලා ගැ&ම.
ෙ5 යMම කට|V හරහා අ}ක ෙලස Yස, ~ස්කරගත හැ ය.
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