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78 සූරත් අන්-නබඋ (ආරංචිය)  

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි.  

ආයාත් 40 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-5. මරණින් පසු නැවත නැගිටුවනු ලැබීම තහවුරු කිරීම  

කුමක් පිළිබඳව ද ඔවුන් විමසා 
ගනුවේ. ( 1َعمَّ يَتََساَءلُوَن) 

මහඟු වූ ආරංචිය පිළිබඳව ය. ( يمه  (2َعنه انلََّبإه الَْعظه

එය ඔවුන් වේද බින්න වී සිටි 
දෑය. 

هي ُهْم فهيهه   (3ُُمَْتلهُفوَن )اَّلَّ

වනොඑවසේය. ඔවුහු මතු දැන 
ගන්වනෝය.  

 ( 4ّلََكَّ َسَيْعلَُموَن )
යළි වනොඑවසේය. ඔවුහු මතු දැන 
ගන්වනෝය. 

 (5ُثمَّ ّلََكَّ َسَيْعلَُموَن )
6-16. අල්ලාහ්වේ බලය හා ශක්තිය වපන්වා වදන දෘශයමාන සාධක 

හා මිහිතලවේ දකින්නට ලැවබන ඔහුවේ ආශිර්වාදයන් 

අපි මහවපොව ොව ඇතිරිල්ලක් 
වලස පත් වනොකව මු ද? 

ْرَض مهَهاًدا )
َ
لَْم ََنَْعله اْْل

َ
 (6أ

තවද කඳු, කූඤ්ඤ වලස ද (පත් 
වනොකව මු ද?) 

ْوتَاًدا )
َ
َباَل أ ه

ْ
 (7َواْل

තවද අපි නුඹලා ව (ස්ත්රී පුරුෂ 
වලස) යුගල වශවයන් 
වනොමැව්වවමු ද? 

ْزَواًجا )
َ
 (8وََخلَْقَناُكْم أ

තවද අපි නුඹලාවේ නින්ද 
විවව්කයක් බවට පත් 
වනොකව මු ද? 

 (9وََجَعلَْنا نَْوَمُكْم ُسَباتًا )
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තවද අපි රාත්රිය ආවරණයක් 
බවට පත් වනොකව මු ද? 

َاًسا )  (10وََجَعلَْنا اللَّْيَل ِله

තවද අපි දහවල ජීවවනෝපාය 
(සලසා ගන්නක්) බවට පත් 
වනොකව මු ද? 

 (11وََجَعلَْنا انلََّهاَر َمَعاًشا )

තවද අපි නුඹලාට ඉහළින් 
ශක්තිමත් (අහස්) හතක් ඉදි 
වනොකව මු ද? 

َداًدا )  (12َوَبنَْيَنا فَْوقَُكْم َسْبًعا شه

තවද අපි දීප්තිවයන් දැල්වවන 
පහනක් බවට (සූර්යයා) පත් 
වනොකව මු ද? 

اًجا ) اًجا َوهَّ َ  (13وََجَعلَْنا ِسه

තවද අපි වම්ඝ වලාවන්වගන් 
(වැසි) ජලය අධික වලස පහ  
වනොකව මු ද? 

َّاًجا 
َ
َاته َماًء َث نَْزنْلَا مهَن الُْمْعِصه

َ
وَأ
(14) 

එමගින් ධානය (වර්ග) හා 
වෘක්ෂලතා ද තුරු පතරින් ගහන 
(සරුසාර) උයන් ද හට ගනු 
පිණිස. 

ههه َحبًّا َوَنَباتًا ) ُْخرهَج ب  َجنَّات  وَ  (15نله
لَْفافًا )

َ
 (16أ

17-30. අවසන් වහෝරාවව් සිදුවීම, එහි සිදු වන අර්බුද, සීමාව ඉක්මවා 
ගියවුනට හිමි වන ප්රතිවිපාක, නිරවයහි වමම ප්රතිඵල හිමි වීමට වහේතු 

වූ සාධක 

නියත වශවයන්ම තීරණාත්මක 
දිනයට (අදා ) කාලය නියම වී 
ඇත. 

 يَْوَم الَْفْصله ََكَن مهيَقاتًا )
 (17إهنَّ

සූර් (වහොරණෑ ව) පිඹිනු ලබන 
දිනවේ දී නුඹලා කණ්ඩායම් 
වශවයන් පැමිවණනු ඇත. 

فَْواًجا 
َ
تُوَن أ

ْ
وره َفَتأ يَْوَم ُيْنَفُخ ِفه الصُّ

(18) 

තවද අහස විවෘත කරනු ලැවබ්. 
එවිට එය වදොරටු බවට පත් වනු 
ඇත. 

بَْوابًا )
َ
َماُء فَََكنَْت أ  (19َوفُتهَحته السَّ
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කඳු  (තිබූ තැන් වලින්) ඉවත් 
කරනු ලැවබ්. එවිට එය 
මිරිඟුවක් වමන් වනු ඇත. 

ابًا ) َباُل فَََكنَْت َِسَ ه
ْ
َته اْل  (20وَُسِّير

නියත වශවයන්ම නිරය පහර 
වදන ස්ථානයක් විය. 

 (21إهنَّ َجَهنََّم ََكنَْت مهْرَصاًدا )

(එය) සීමාව ඉක්මවා යන්නවුන් 
සඳහා නවාතැනක් වශවයනි. 

نَي َمآبًا ) اغه هلطَّ  (22ل

එහි ඔවුහු යුග ගණනාවක්ම 
වවවසති. 

هثهنَي  ْحَقابًا )ََلب
َ
 (23فهيَها أ

ඔවුහු එහි සිසිල වහෝ පානය 
වහෝ රස වනොවිඳිති. 

ابًا )  (24ََل يَُذوقُوَن فهيَها بَْرًدا َوََل ََشَ

නටන උණු දිය සහ (නිරවේ 
වැසියන්වේ තුවාල වලින් 
ගලන) සැරව මිස. (වවන 
කිසිවක් නැත) 

اقًا )  (25إهَلَّ مَحهيًما َوَغسَّ

(එවසේ ඔවුනට ලැවබනුවේ) සුදුසු 
ප්රතිඵලයක් වශවයනි. 

 (26َجَزاًءوهفَاقًا )

නියත වශවයන්ම ඔවුහු 
විනිශ්චය අවප්ක්ෂා වනොකරමින් 
සිටිය  හ.  

َسابًا ) هنَُّهْم ََكنُوا ََل يَرُْجوَن حه  (27إ

තවද ඔවුහු අපවේ වදන් දැඩි 
වලස වබොරු යැයි පවසමින් 
ප්රතික්වෂේප කව ෝය. 

هَنا  هآيَات بُوا ب
ابًا )َوَكذَّ  (28كهذَّ

තවද අපි සෑම වදයක්ම ලිඛිත ව 
සංස්කරණය කව මු. 

ْحَصْيَناهُ كهَتابًا )
َ
ء  أ  (29َوُُكَّ ََشْ

“එබැවින් නුඹලා රස විඳිනු. 
එවිට කිසිවිවටක දඬුවම මිස 
(අන් කිසිවක්) අපි නුඹලාට වැඩි 
වනොකරන්වනමු.” (යැයි නිරයේ 
වැසියන්ට පවසනු ලැවබ්.) 

 (30نَزهيَدُكْم إهَلَّ َعَذابًا )فَُذوقُوا فَلَْن 
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31-36. වේව බිය හැඟීවමන් යුතු ව ජීවත් වන්නන්ට ස්වර්ගවේ 
ලැවබන ප්රතිඵල 

නියත වශවයන්ම බිය 
බැතිමතුන්ට ජයග්රහණය ද වතු 
හා මිදි ද ඇත. 

هلُْمتَّقهنَي َمَفاًزا ) هَق 31إهنَّ ل ( َحَدائ
ْعَنابًا )

َ
 (32وَأ

තවද පියයුරු වනරා ගිය සම 
වයවසේ කනයාවන් ද පිරුණු 
කුසලාන ද ඇත. 

تَْرابًا )
َ
َب أ ًسا دهَهاقًا 33َوَكَواعه

ْ
( َوَكأ

(34) 

නිෂ්ඵල කථා බහක් වහෝ 
(ඔවුවනොවුන් අතර) කිසිදු වබොරු 
කිරීමක් වහෝ එහි ඔවුහු ශ්රවණය 
වනොකරති. 

ابًا  ََل يَْسَمُعوَن فهيَها لَْغًوا َوََل كهذَّ
(35) 

(එය) නුඹවේ පරමාධිපතිවගන් 
වූ ප්රමාණවත් දායාදයක් වන 
ප්රතිඵලයකි. 

َسابًا )  (36َجَزاًء مهْن َربرَك َعَطاًء حه

 

37-40. ම වුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ ඇති වන අර්බුද 
හා ඒ පිළිබඳ ව වේව ප්රතික්වෂේපකයින්ට කරන අවවාදය 

(එය) අහස්හි ද මහවපොව ොවවහි 
ද ඒ වදක අතර පවතින දෑහි ද 
පරමාධිපතියාණන් වන අපරිමිත 
දයාන්විතයාණන්වගනි. (ඔහු 
ඉදිරිවේ) කථා කිරීමට ඔහුවගන් 
ඔවුන් (කිසිවවකු)ට බලය 
වනොමැත. 

ْرضه َوَما بَيَْنُهَما 
َ
َماَواته َواْْل َربر السَّ

َطابًا )الرَّمْحَنه ََل َيْملهُكوَن مهْنُه   (37خه

 

රූහ් (ජිබ්රීල්) හා මලක් 
(වේවදූත)වරුන් වප  ගැසී 
නැගිට සිටින දින. (එදින) අර් 
රහ්මාන් (අපරිමිත දයාන්විතයා) 
අනුමැතිය දුන් වකවනකු හා 
සතය දෑ කථා කරන්වනකු මිස 
(අන් කිසිවවක්) කථා 
වනොකරයි. 

ا ََل  هَكُة َصفًّ وُح َوالَْمََلئ يَْوَم َيُقوُم الرُّ
ذهَن ََلُ الرَّمْحَُن َوقَاَل 

َ
ُموَن إهَلَّ َمْن أ

َيَتََكَّ
 (38َصَوابًا )
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එයමය සතයය වූ දිනය. එබැවින් 
යවමක් අභිමත වන්වන් ද ඔහු 
තම රබ් (පරමාධිපති) වවත 
ආපසු යන මාර්ගය වතෝරා 
ගනිත්වා ! 

هََل  ََذ إ
َقُّ َفَمْن َشاَء اَّتَّ

ْ
هَك اْْلَْوُم اْل َذل

 (39)َربرهه َمآبًا 

 

නියත වශවයන්ම සමීපවයන් 
පවතින දඬුවම පිළිබඳ ව අපි 
නුඹලාට අවවාද කව මු. එදින 
මිනිසා තම වදඅත් වපරටු ක  දෑ 
දැක ගනී. තවද ප්රතික්වෂේප 
කරන්නා, “අවහෝ ! මා පස් බවට 
පත් විය යුතු වනොවවම් දැ”යි 
පවසයි. 

رهيًبا يَْوَم َيْنُظُر 
نَْذْرنَاُكْم َعَذابًا قَ

َ
هنَّا أ إ

َمْت يََداهُ َويَُقوُل الََْكفهُر يَا  الَْمْرُء َما قَدَّ
 (40)َْلْتَِنه ُكْنُت تَُرابًا 

 

 

79 සූරත් අන්-නාසිආහ ්(තදින් ගලවන්වනෝ) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 46 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-14. අවසන් වහෝරාව සිදුවීම, එහි පවතින අර්බුද හා එහි වේව 
ආවේශකයින්වේ තත්ත්වය 

සාහසික වලස (දුෂ්ටයන්වේ 
ප්රාණය) ගලවන්නන් මත 
දිවුරමින්. තවද මෘදු වලස 
ගලවන්නන් මත ද (කැරුණික 
ක්රියාවන්හි පාවවමින් 
පිහිනන්නන් මත ද දිවුරමින්. 

َطاته 1َوانلَّازهََعته َغْرقًا ) ( َوانلَّاشه
َاته َسْبًحا )2نَْشًطا ) اِبه  (3( َوالسَّ
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එවිට තරඟකාරී වලස තරඟ 
වදින්නන් මත ද තවද කටයුතු 
සැලසුම් කරන්නන් මත ද 
(දිවුරමින්) 

هَقاته َسْبًقا ) اب السَّ
ْمًرا ( 4فَ

َ
فَالُْمَدبررَاته أ

(5) 

මහත් කම්පනයකින් (වලොව) 
කම්පනය වන දිනය 

َفُة )  (6يَْوَم تَرُْجُف الرَّاجه

එයට අනුපිළිවවළින් කම්පනය 
නැවත සිදු වනු ඇත. 

 (7تَتَْبُعَها الرَّادهفَُة )

එදින හදවත් (බිවයන්) තැති 
ගනියි. 

َفٌة ) لُوٌب يَْوَمئهذ  َواجه
 (8قُ

ඔවුන්වේ බැල්ම බිවයන් පවතී.  
َ
َعٌة ) بَْصاُرَهاأ  (9َخاشه

“නියත වශවයන්ම අපි වපර 
තත්ත්වයටම නැවත හරවනු 
ලබන්න්වනෝ වන්වනමුදැ” යි 
ඔවුහු පවසති. 

هنَّا لََمْرُدوُدونَ  َيُقولُونَ  ئ
َ
َافهَرةه  أ

ْ
ِفه اْل

(10) 

“අප දිරා ගිය ඇටකටු බවට 
පත්වූවේ නම් ද?” 

َظاًما  هَذا ُكنَّا عه ئ
َ
 (11ََنهَرةً )أ

“එවසේ නම් එය අලාභවන්ත 
හැරීමකි” යැයි ඔවුහු පවසති. 

ٌة ) َ ٌة َخاِسه هًذا َكرَّ َك إ
هلْ  (12قَالُوا ت

එවහත් එය එක් භයානක හඬක් 
පමණි. 

َدٌة ) َ زَْجَرٌة َواحه إهنََّما ِهه
 (13فَ

එවිට ඔවුහු (විනිශ්චය සඳහා) 
එළිමහන් තැනක(සිටින්වනෝ)ය. 

اههَرةه  هالسَّ إهَذا ُهْم ب
 (14)فَ

15-26. මූසා හා ෆිර්අවුන්වේ කතා වස්තුව, ෆිර්අවුන්ට නියම වූ දඬුවම 

මූසාවේ වතොරතුරු ඔබට 
ලැබුවණ්ද? 

يُث ُموََس ) تَاَك َحده
َ
 (15َهْل أ

ඔහුවේ පරමාධිපති ඔහු ව තුවා 
නම් පාරිශුේධ නිම්නවයහි ඇමතූ 
විට 

سه ُطًوى  هالَْواده الُْمَقدَّ هْذ نَاَداهُ َربُُّه ب إ
(16) 
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ඔබ ෆිර්අවුන් වවත යනු. නියත 
වශවයන්ම ඔහු සීමාව ඉක්මවා 
වගොස් ඇත. 

هنَُّه َطََغ ) هََل فهْرَعْوَن إ  (17اْذَهْب إ

එවිට ඔබ පිවිතුරු වීමට ඔබට 
(කැමැත්තක්) ඇත්දැයි විමසනු. 

ْن 
َ
هََل أ  (18تََزَّكَّ )َفُقْل َهْل لََك إ

තවද මා නුඹට මඟ 
වපන්වන්වනමි. එවිට නුඹ 
නුඹවේ පරමාධිපතිට 
බියබැතිමත් වවයි. 

هََل َربرَك َفَتْخََش ) يََك إ ْهده
َ
 (19وَأ

එවිට ඔහු (මූසා) ඔහුට මහා 
ස කුණ වපන්වීය. 

َراهُ اْْليََة الُْكْْبَى )
َ
 (20فَأ

නමුත් ඔහු (ෆිර්අවුන් එය)වබොරු 
යැයි පවසා (ඔහුට)පිටුපෑවව්ය. 

َب   (21) َوَعَص  فََكذَّ

පසු ව (ඔහුවගන් වවන් වී) පසු 
බැස වගොස් (ඔහුට හානි කිරීමට) 
වෑයම් කව ේය. 

ْدبََر يَْسََع )
َ
 (22ُثمَّ أ

එවිට ඔහු (ඔහුවේ ජනයා) රැස් 
වකොට (ඔවුන් ව) ඇමතුවව්ය. 

 (23فََحََشَ َفَناَدى )

එවිට “මම නුඹලාවේ උසස ්
පරමාධිපති වවමි“ යැයි ඔහු 
පැවසුවව්ය. 

لْْعَ )
َ
نَا َربُُّكُم اْْل

َ
 (24َفَقاَل أ

එවහයින් අල්ලාහ් වමවලොව හා 
පරවලොව ආදර්ශමත් දඬුවමට 
ඔහු ව හසු කර ගත්වත්ය. 

وََل 
ُ
َرةه َواْْل َخَذهُ الُل نََكاَل اْْلَخه

َ
فَأ
(25) 

නියත වශවයන්ම (අල්ලාහට්) 
බියවන්වනකුට එහි පාඩමක් 
ඇත. 

هَك  هَمْن ََيََْش )إهنَّ ِفه َذل ةً ل  (26لَعهْْبَ

27-33. අල්ලාහ්වේ ශක්තිය වපන්වා වදන විදයාමාන සාධක 

මැවීමට බලවත් වන්වන් නුඹලා 
ද නැතවහොත් අහස ද? එය 

َماُء َبَناَها  مه السَّ
َ
َشدُّ َخلًْقا أ

َ
ْنُتْم أ

َ
أ
َ
أ
(27) 
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ඔහු(අල්ලාහ්) නිර්මාණය 
කව ේය. 

ඔහු එහි වියන ඔසවා පසු ව එය 
නිවැරදි ව සැකසුවව්ය. 

 ( 28َرَفَع َسْمَكَها فََسوَّاَها )

තවද ඔහු එහි රාත්රිය (අඳුවරන්) 
ආවරණය කර එහි දහවල වහළි 
කව ේය. 

ْخَرَج ُضَحاَها )
َ
ْغَطَش َْلْلََها وَأ

َ
 (29وَأ

තවද මහවපොව ොව ඉන් පසුව 
ඔහු එය දිග හැරිවේය. 

هَك َدَحاَها ) ْرَض َبْعَد َذل
َ
 (30َواْْل

ඔහු එයින් එහි ඇති ජලය ද එහි 
ඇති තණබිම් ද බිහි කව ේය. 

ْخَرَج مهْنَها َماَءَها َوَمْرََعَها )
َ
 (31أ

තවද කඳු එය ඔහු ස්ථාවරව 
ස්ථාපිත කව ේය. 

ْرَساَها )
َ
َباَل أ ه

ْ
 (32َواْل

(එය) නුඹලාට හා නුඹලාවේ 
වගොවිප  සතුන්ට භුක්ති විඳීමක් 
වශවයනි. 

ْنَعامهُكْم )
َ
 (33َمَتاًَع لَُكْم َوْله

34-39. අවසන් වහෝරාවව් සිදු වීම, වේව ප්රතික්වෂේපකයින්ට හිමි 
ස්ථානය 

එවහත් මහත් වයසනය පැමිණි 
විට 

ُة الُْكْْبَى ) امَّ إهَذا َجاَءته الطَّ
 (34فَ

එදින මිනිසා තමන් (වමවලොව) 
ප්රයත්න දැරූ දෑ සිහිපත් 
කරන්වන්ය. 

نَْساُن َما َسََع ) ُر اْْله
 (35يَْوَم َيَتَذكَّ

තවද නරඹන්නන්හට නිරය 
ප්රතයක්ෂ කරනු ලබයි. 

هَمْن يََرى ) يُم ل َحه
ْ
َزته اْل  (36َوُبرر

එවහයින් සීමාව උල්ලංඝනය 
කර වමවලොව ජීවිතය වතෝරා 
ගත් අය වූ කලී 

ا َمْن َطََغ ) مَّ
َ
ََياةَ 37فَأ

ْ
( َوآثََر اْل

ْنَيا )  (38ادلُّ

සැබැවින්ම නිරය වන එයමය  
(ඔවුන්වේ) නිවහන වන්වන්. 

َوى )
ْ
َ الَْمأ يَم ِهه َحه

ْ
إهنَّ اْل

 (39فَ

40,41- වේව බිය හැඟීවමන් ජීවත් වූවනට හිමි ස්ථානය 
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තවද තම පරමාධිපතිවේ 
සන්නිධාන(වේ වපනී සිටීම)ට 
බිය වී තම ආත්මය 
ආශාවන්වගන් ව ක්වා ගත් අය 
වූ කලී 

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربرهه َوَنََه  مَّ
َ
وَأ

 (40الَْهَوى )انلَّْفَس َعنه 

සැබැවින්ම ස්වර්ගය වන එයමය 
(ඔවුන්වේ) නිවහන වන්වන්. 

َوى )
ْ
َ الَْمأ َنََّة ِهه

ْ
إهنَّ اْل

 (41فَ

42-46. අවසන් වහෝරාව සිදු වන නියමිත වව්ලාව පිළිබඳ දැනුම 
අල්ලාහ් වවත පමණක් පවතී යන වග. 

එම වහෝරාව එය කවදා 
සිදුවන්වන් දැයි ඔවුහු ඔබවගන් 
විමසති. 

يَّاَن ُمرَْساَها 
َ
اَعةه أ لُونََك َعنه السَّ

َ
يَْسأ
(42) 

ඒ පිළිබඳ පැවසීමට ඔබට 
කුම(න බලය)ක් තිවබ්ද? 

نَْت مهْن ذهْكَراَها )
َ
 (43فهيَم أ

එහි අවසන් තීන්දුව නුඹවේ 
පරමාධිපති වවත ය. 

هََل َربرَك ُمْنَتَهاَها )  (44إ

ඒ පිළිබඳ බිය වන්නන්ට 
සැබැවින්ම නුඹ අවවාද 
කරන්වනක් පමණි. 

ُر َمْن ََيَْشاَها ) نَْت ُمْنذه
َ
هنََّما أ  (45إ

සැබැවින්ම ඔවුන් එදින සවස් 
කාලයක් වහෝ දිවා කාලයක් 
වහෝ මිස රැඳී වනොසිටියාක් වමන් 
ඔවුන් එය සිතනු ඇත.  

يًَّة  هَلَّ َعشه ُهْم يَْوَم يََرْوَنَها لَْم يَلَْبُثوا إ
نَّ
َ
َكأ

ْو ُضَحاَها )
َ
 (46أ
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80 සූරත් අබස (මුහුණ හකු ා ගත්වත්ය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 42 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-10. ඉබ්නු උම්මි මක්තූම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාවේ විෂය 
සම්බන්ධවයන් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් වවත 

අල්ලාහ් දුන් අවවාදය. 

අන්ධවයකු තමන් වවත 
පැමිණීම වහේතු වකොටවගන ඔහු 
මුහුණ හකු ා හැරුවන්ය.  

ْعََم 1َعبََس َوتََوَلَّ )
َ
ْن َجاَءهُ اْْل

َ
( أ

(2) 
ඔහු පිවිතුරු වනු ඇත. එවසේ 
නැතවහොත් ඔහු වමවනහි කර 
එම වමවනහි කිරීම ඔහුට 
යහපතක් වනු ඇතැයි ඔබ ව 
දැනුවත් කරනුවේ කුමක් ද? 

َّكَّ ) ُر 3َوَما يُْدرهيَك لََعلَُّه يَزَّ كَّ ْو يَذَّ
َ
( أ

ْكَرى )  (4َفَتْنَفَعُه اَّلر

(යහමග පිළිබඳ) අවශයතාව 
වනොමැති අය වූ කලී නුඹ ඔහු 
වවතට අවධානය වයොමු 
කරන්වනහිය. 

ا  مَّ
َ
ى 5َمنه اْسَتْغََن )أ نَْت ََلُ تََصدَّ

َ
( فَأ

(6) 

තවද ඔහු පිවිතුරු වනොවීම ගැන 
ඔබ වකවරහි වදොසක් වනොමැත. 

َّكَّ ) َلَّ يَزَّ
َ
 (7َوَما َعلَْيَك أ

තවද බිය බැතිමත් වී ඔබ වවත 
කැපවීවමන් පැමිණි අය පිළිබඳ 
වූ කලී ඔබ ඔහු පිළිබඳ 
වනොසලකා හැරිවයහි ය. 

ا َمْن َجاَءَك يَْسََع  مَّ
َ
( َوُهَو ََيََْش 8 )وَأ
نَْت َعْنُه تَلََهَّ )9)

َ
 (10( فَأ

11-16. පාරිශුේධ අල් කුර්ආනවේ වැදගත්කම. 

එවසේ වනොව සැබැවින්ම එය 
සිහිවටනයකි. 

هنََّها تَْذكهَرٌة )  إ
 (11ّلََكَّ
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එවහයින් කවවරක් අභිමත වූවේ 
ද ඔහු එය වමවනහි කරත්වා! 

 (12َفَمْن َشاَء َذَكرَهُ )

(වමම වදන්) වගෞරවනීය පවිත්ර 
වූ උසස් පුස්තකවයහි ය. 

َمة  ) ( َمْرفُوَعة  13ِفه ُصُحف  ُمَكرَّ
َرة  )  (14ُمَطهَّ

වගෞරවාන්විත, පිවිතුරු දැහැමි 
(මලක්වරුන්වේ) අත්වලින් 
(ලියන ලේදකි.) 

ي َسَفَرة  ) يْده
َ
هأ  (16( كهَرام  بََرَرة  )15ب

17-23. අල්ලාහ් මිනිසා මවා ඔහුට ජීවය දී ඔහු මියගිය පසු යළි 
නැගිටුවන්වන්ය. 

මිනිසාට ශාපය අත් වව්වා ! ඔහු 
ව ප්රතික්වෂේපකවයකු බවට පත් 
කව ේ කුමක් ද? 

ْكَفرَهُ )
َ
نَْساُن َما أ تهَل اْْله

 (17قُ

කුමන වදයකින් ඔහු ව 
ඔහු(අල්ලාහ්) මැව්වව් ද? 

ء  َخلََقُه ) ير ََشْ
َ
 (18مهْن أ

ඔහු(අල්ලාහ් මිනිසා වන) ඔහු ව 
ශුක්රාණු බිඳකින් මවා පසුව ඔහු 
ව ප්රමාණවත් වලස සැකසුවව්ය. 

رَهُ )  (19مهْن ُنْطَفة  َخلََقُه َفَقدَّ

අනතුරුව ඔහුට (ජීවන) මාර්ගය 
පහසු කව ේය. පසු ව ඔහු ඔහු ව 
මරණයට පත් කව ේය. ඉන්පසුව 
ඔහු ඔහු ව ව  දැමුවව්ය. පසු ව 
ඔහු අභිමත වූ විට ඔහු ඔහු ව 
නැගිටුවන්වන්ය. 

َهُ )ُثمَّ السَّ  َماتَُه 20بهيَل يََّسَّ
َ
( ُثمَّ أ

ْقَْبَهُ )
َ
نََْشَهُ )21فَأ

َ
هَذا َشاَء أ  (22( ُثمَّ إ

 

වනොඑවසේය. ඔහු ඔහුට අණ ක  
දෑ ඔහු ඉටු වනොකව ේය. 

َمرَهُ )
َ
ا َيْقضه َما أ  (23ّلََكَّ لَمَّ

24-32. අල්ලාහ් තම ගැත්තන් වවත දක්වා ඇති ආශිර්වාද. 

එබැවින් මිනිසා ඔහුවේ ආහාරය 
වදස බලත්වා ! 

هََل َطَعامههه ) نَْساُن إ َيْنُظره اْْله
 (24فَلْ

සැබැවින්ම අපි (වර්ෂා) ජලය 
අධික වශවයන් හැළුවවමු. 

نَّا َصَببَْنا الَْماَء َصبًّا )
َ
 (25أ
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පසු ව අපි වපොව ොව පැල්මක් 
වශවයන්  පැළුවවමු. 

ا ) ْرَض َشقًّ
َ
 (26ُثمَّ َشَقْقَنا اْْل

නුඹලාට ද නුඹලාවේ වගොවිප  
සතුන්ට ද රස විඳීමක් වශවයන් 
එහි  බීජ ද මිදි හා එ වළු ද ඔලිව් 
හා රටඉඳි ගස් ද ඝණ උයන් ද 
පලතුරු හා උදුපියලිය ද අපි හට 
ගැන්වූවයමු. 

نْبَْتَنا فهيَها َحبًّا )
َ
َنًبا َوقَْضًبا 27فَأ ( َوعه
هَق 29( َوَزْيُتونًا َوََنًَْل )28) ( وََحَدائ

بًّ 30ُغلًْبا )
َ
( َمَتاًَع 31ا )( َوفَاكهَهًة وَأ
ْنَعامهُكْم )

َ
 (32لَُكْم َوْله

33-42. අවසන් දිනවයහි අර්බුද, වේව ප්රතික්වෂේපකයින් හට හිමි වන 
දඬුවම හා වේව විශ්වාසවන්තයින් වවත සුබාශිංසනයන් දන්වා සිටීම. 
එබැවින් මහා හඬ පැමිණි විට ( ُة اخَّ إهَذا َجاَءته الصَّ

 (33فَ
එදින මිනිසා ඔහුවේ සවහෝදරයා 
වගන් ද ඔහුවේ මව හා ඔහුවේ 
පියාවගන් ද ඔහුවේ භාර්යාව හා 
ඔහුවේ දරුවන්වගන් ද පලා යනු 
ඇත. 

يهه ) خه
َ
هه 34يَْوَم يَفهرُّ الَْمْرُء مهْن أ مر

ُ
( وَأ

بهيهه )
َ
َبتههه َوَبنهيهه )35وَأ  (36( َوَصاحه

එදින ඔවුන් අතුරින් සෑම 
මිනිවසකුටම ඔහු ව නිරත 
කරවන කරුණු ඇත. 

ٌن ُيْغنهيهه لهُكر 
ْ
 اْمرهئ  مهْنُهْم يَْوَمئهذ  َشأ

(37) 
එදින (ඇතැම්) මුහුණු පැහැපත් 
ව සිනහ මුසු ව ප්රීතිවයන් පවතී. 

َرٌة ) َكٌة 38وُُجوٌه يَْوَمئهذ  ُمْسفه ( َضاحه
ٌة ) َ  (39ُمْسَتبَْشه

තවද (ඇතැම්) මුහුණු එදින ඒවා 
මත දූවිලි පවතී. අඳුර ඒවා වසා 
ගනු ඇත. 

ةٌ ) ( 40َووُُجوٌه يَْوَمئهذ  َعلَْيَها َغَْبَ
ٌة )  (41تَْرَهُقَها َقََتَ

ඔවුහුමය ප්රතික්වෂේප ක  
දුෂ්ටවයෝ. 

وََلهَك ُهُم الَْكَفَرةُ الَْفَجَرةُ )
ُ
 (42أ

81 සූරත් අත්-තක්වීර් (හකුළුවීම) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 
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ආයාත් 29 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-14. වලොව අවසන් දිනවේ සිදුවන අර්බුධකම් 

හිරු හකු නු ලබන විට ( َرْت ْمُس ُكور هَذا الشَّ  (1إ
තවද තරු කඩා හැළුණු විට ( هَذا انلُُّجوُم انَْكَدَرْت  (2َوإ
තවද කඳු ඉවත් කරනු ලබන විට ( َْت هَباُل ُسِّير

ْ
هَذا اْل  (3َوإ

තවද ගැබ්බර ඔටු වදනුන් 
අතහැර දමනු ලබන විට 

لَْت ) هَذا الْعهَشاُر ُعطر  (4َوإ
තවද වන සතුන් රැස් කරනු 
ලබන විට 

ْت ) َ هَذا الْوُُحوُش ُحَشه  (5َوإ
තවද මුහුදු ගිනිගනු ලබන විට ( َرْت هَذا اِْلهَحاُر ُسجر  (6َوإ
තවද ආත්මාවවෝ (එයට සමාන 
ආත්මාවන් සමඟ) සම්බන්ධ 
කරනු ලබන විට 

هَذا انلُُّفوُس ُزورَجْت )  (7َوإ

තවද පණ පිටින් ව ලනු ලැබූ 
ගැහැණු දරුවවෝ තමන් කුමන 
පාපයක් නිසා ඝාතනය කරනු 
ලැබුවවෝ දැ?යි විමසනු ලැබූ විට 

هَذا الَْمْوُءوَدةُ ُسئهلَْت ) ير َذنْب  8َوإ
َ
هأ ( ب

 (9قُتهلَْت )

තවද (වහොඳ නරක ලියවුණු) 
වල්ඛන දිග හරිනු ලැබූ විට 

ْت ) َ ُحُف نَُشه هَذا الصُّ  (10َوإ
තවද අහස නිරාවරණය කරනු 
ලැබූ විට 

َطْت ) َماُء ُكشه هَذا السَّ  (11َوإ
තවද නිරය වමොලවනු ලැබූ විට ( َرْت يُم ُسعر َحه

ْ
هَذا اْل  (12َوإ

තවද (වේව විශ්වාසීන් වවත) 
ස්වර්ගය සමීප කරවනු ලැබූ විට 

هَفْت ) ْزل
ُ
َنَُّة أ

ْ
هَذا اْل  (13َوإ
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ආත්මය තමන් ඉදිරිපත් කර 
ඇති දෑ කුමක්දැයි දැන ගනු ඇත. 

ْت ) ْحََضَ
َ
 (14َعلهَمْت َنْفٌس َما أ

15-29. අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාවේ සතයතාව පිළිබඳ හා අල් කුර්ආනවේ සැබෑ ව පිළිබඳ දිවුරා 

සිටීම. 
එබැවින් සැඟ වී වනොවපනී 
ගමන් කරන ග්රහතාරකාව මත 
දිවුරමි. 

ُنَّسه )
ْ
هاْل ُم ب ْقسه

ُ
ََواره 15فَََل أ

ْ
( اْل

 (16الُْكنَّسه )

රාත්රිය මත දිවුරමින්. එය වගවී 
යන විට. 

هَذا َعْسَعَس ) ْيله إ
 (17َواللَّ

වපරවරුව මත දිවුරමින්. එය 
උදා වී පවතින විට 

هَذا  ْبحه إ َس )َوالصُّ  (18َتَنفَّ

නියත වශවයන්ම වමය 
බලවයන් යුක්ත සථ්ාවර ව 
පවතින සර්වරාජයවේ හිමිකරු 
අබියස සිටින, තවද එහි යටහත් 
වනු ලබන විශ්වාසවන්ත, 
වගෞරවනීය දූතයකුවේ වදන 
වව්. 

ُه لََقْوُل َرُسول  َكرهيم  )
هنَّ ة  19إ ( ذهي قُوَّ

ْنَد ذهي الَْعْرشه َمكهني  ) ( ُمَطاع  20عه
مه 
َ
 (21ني  )َثمَّ أ

තවද නුඹලාවේ සගයා 
උම්මත්තකවයකු වනොවව්. 

هَمْجُنون  ) ُبُكْم ب  (22َوَما َصاحه

තවද සැබැවින්ම ඔහු ඔහු ව 
පැහැදිලි ක්ෂිතිජවයහි දුටුවව්ය. 

قه الُْمبهنيه )
فُ
ُ
هاْْل  (23َولََقْد َرآهُ ب

තවද ඔහු (සතය) සඟවන 
මසුවරකු වනොවව්. 

 الَْغْيبه 
هَضنهني  )َوَما ُهَو لَْعَ  (24ب

තවද එය පලවා හරින ලද 
වෂයිතාන්වේ වදනක් වනොවව්. 

هَقْوله  ُهوَ  َوَما يم   َشْيَطان   ب  (25) رَجه

එබැවින් නුඹලා වකොවහේ 
යන්වනහු ද? 

ْيَن تَْذَهُبوَن )
َ
 (26فَأ
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එය වලෝවැසියනට වමවනහි 
කිරීමක් මිස නැත. නුඹලා 
අතුරින් කවවරක් සෘජු මාර්ගය 
පැතීමට අභිමත කරන්වන් ද 
ඔහුටය. 

هلَْعالَمهنَي ) هْن ُهَو إهَلَّ ذهْكٌر ل هَمْن 27إ ( ل
ْن يَْسَتقهيَم )

َ
 (28َشاَء مهْنُكْم أ

 

තවද වලෝ වැසියන්වේ 
පරමාධිපති වන අල්ලාහ් අභිමත 
වන්වන් නම් මිස, නුඹලා අභිමත 
වනොකරන්වනහුය. 

ْن يََشاَء الُل َربُّ 
َ
َوَما تََشاُءوَن إهَلَّ أ

 (29الَْعالَمهنَي )
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82 සූරත් අල්-ඉන්ෆිතාර් (පිපිරීම) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 19 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-5. වලොව අවසන් දිනවේ සිදුවන අර්බුද. 

අහස පිපිරී වවන් ව ගිය විට  هَذا َماُء اْنَفَطَرْت )إ  (1السَّ

තවද තාරුකාවන් වැටී විසිරී ගිය 
විට 

هَذا الَْكَواكهُب انْتَََثَْت )  (2َوإ

තවද සමුද්රයන් පුපුරා (එකිවනක 
මිශ ර වී) ගලා යන විට 

َرْت ) هَذا اِْلهَحاُر فُجر  (3َوإ

තවද මිනී ව වල් (ඒ තු  
තැන්පත් කර ඇති ම  මිනී) 
වපර ා දමනු ලබන විට 

َْت ) هَذا الُْقُبوُر ُبْعَثه  (4َوإ

සෑම ආත්මයක් ම තමන් 
ඉදිරිපත් ක  හා පසුවට ඉතිරි 
ක  දෑ දැන ගනු ඇත. 

َرْت ) خَّ
َ
َمْت وَأ  (5َعلهَمْت َنْفٌس َما قَدَّ

6-12. අල්ලාහ්වේ මහත්භාවය ඔහුවේ ගරුත්වය හා උපකාරය 
අමතක කර දමන මිනිසාට වූ අවවාදය. 

අවහෝ මිනිස! වගෞරවනීය 
නුඹවේ පරමාධිපති පිළිබඳ ව 
නුඹ ව මංමු ා කව ේ කුමක් ද? 
කවර රූපයකින් නුඹ ව හැඩ 
ගැස්වීමට ඔහු අභිමත කව ේ ද ඒ 
අයුරින් නුඹ මවා, නුඹ ව 
හැඩගස්වා නුඹට සමබරතාව 
ඇති  කව ේ ඔහුය.  

هَربرَك  نَْساُن َما َغرََّك ب يَُّها اْْله
َ
يَا أ

هي َخلَ 6الَْكرهيمه ) َقَك فََسوَّاَك ( اَّلَّ
ير ُصوَرة  َما َشاَء 7َفَعَدلََك )

َ
( ِفه أ

َبَك )  (8َركَّ

වනො එවසේය, නමුත් නුඹලා 
විනිශ්චය පිළිබඳ වබොරු 
කරන්වනහුය. 

ينه ) هادلر بُوَن ب
 (9ّلََكَّ بَْل تَُكذر
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නියත වශවයන්ම නුඹලා මත 
(මලාඉකාවරුන් වන) 
වගෞරවනීය වල්ඛකයින් වන 
ආරක්ෂකයින් ඇත. ඔවුහු 
නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ 
දන්වනෝය. 

نَي ) هنَّ َعلَْيُكْم َْلَافهظه ( كهَراًما 10َوإ
هبهنَي ) ( َيْعلَُموَن َما َتْفَعلُوَن 11ََكت

(12) 

13. දැහැමියන් සතු සුව සැප. 

නියත වශවයන්ම දැහැමියන් සුව 
සැපවයහි ය. 

بَْراَر لَِفه نَعهيم  )
َ
 (13إهنَّ اْْل

14-19. අපරාධකරුවන්වේ ප්රතිවිපාක හා අවසන් දිනවේ අර්බුද. 

තවද නියත වශවයන්ම 
අධර්මිෂ්ඨයින් නිරවයහි ය. 

يم  ) اَر لَِفه َجحه هنَّ الُْفجَّ  (14َوإ

විනිශ්චය දිනවේ ඔවුහු එහි 
පිවිවසන්වනෝය. 

ينه )  (15يَْصلَْوَنَها يَْوَم ادلر

තවද ඔවුහු (වනොපැමිණ) එයින් 
සැඟවී සිටින්නන් වනොවවති. 

هبهنَي )َوَما ُهْم  هَغائ  (16َعْنَها ب

විනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි නුඹ ව 
දැනුවත් කව ේ කුමක් ද? පසු ව ද 
විනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි නුඹ ව 
දැනුවත් කව ේ කුමක් ද? 

ينه ) ْدَراَك َما يَْوُم ادلر
َ
( ُثمَّ َما 17َوَما أ

ينه ) ْدَراَك َما يَْوُم ادلر
َ
 (18أ

එදින ආත්මයක් තවත් 
ආත්මයකට කිසිවකින් (වහෝ 
පිහිටවීවම්) බලය වනොදරනු 
ඇත. එදින සියලු කරුණු 
අල්ලාහ් වවත ය. 

َْفس  َشيًْئا  يَْوَم ََل َتْملهُك َنْفٌس نله
ه ) ْمُر يَْوَمئهذ  لِله

َ
 (19َواْْل
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83 සූරත් අල්-මුතෆ්ෆිෆීන් (කිරුම් මිනුම් වල වංචා 
කරන්වනෝ) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 36 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-6. කිරුම් මිනුම් හි වංචා කරන්නවුන් සම්බන්ධවයන් ම වුන් 
වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ දී ඔවුනට සිදු වන දඬුවම පිළිබඳ 

අවවාද කිරීම. 

තමන් මිනිසුන්වගන් කිරා 
ගන්නා විට සම්පූර්ණවයන්ම 
කිරා ගනිමින්, කිරා වදන විට 
වහෝ මැන වදන විට කිරුම් 
මිනුම් වල වංචා කරන්නන්හට 
විනාශය ය. 

فهنَي ) هلُْمَطفر هَذا اْكَتالُوا 1َوْيٌل ل هيَن إ
( اَّلَّ
هَذا ََكلُوُهْم 2لَْعَ انلَّاسه يَْسَتْوفُوَن ) ( َوإ
وَن ) ُ ْو َوَزنُوُهْم َُيَّْسه

َ
(3أ  

නියත වශවයන්ම තමන් මහත් 
වූ දිනයක නැගිටුවනු ලබන්නන් 
බව ඔවුහු වනොසිතන්වනෝ ද? 

نَُّهْم َمْبُعوثُوَن )
َ
وََلهَك أ

ُ
ََل َيُظنُّ أ

َ
( 4أ

يم  ) َْوم  َعظه (5ْله  

එදින මිනිස්සු සකල වලෝකවේ  
පරමාධිපති ඉදිරිවේ නැගී සිටිනු 
ඇත. 

هَربر الَْعالَمهنَي ) (6يَْوَم َيُقوُم انلَّاُس ل  

7-17. පාපතර අපරාධකරුවන් හා ම වුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන 
දිනවේ ඔවුනට සතු ප්රතිවිපාක. 

වනොඑවසේය. නියත වශවයන්ම 
අපරාධකරුවන්වේ වල්ඛනය 
සිජ්ජීන්හි ය. (නබිවරයාණනි!) 
සිජ්ජීන් යනු කුමක් දැයි නුඹ ව 
දැනුවත් කව ේ කුමක් ද? (එය 
මිනිසාවේ සියලු ක්රියාවන්) ගති 
පැවතුම් ලියන ලද වාර්තා 
වපොතකි. 

ني  ) جر اره لَِفه سه  إهنَّ كهَتاَب الُْفجَّ
( 7ّلََكَّ

ْدَراَك َما
َ
نٌي ) َوَما أ جر ( كهَتاٌب َمْرقُوٌم 8سه
(9) 
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විනිශ්චය දිනය වබොරු යැයි මුසා 
බස් පවසන්නන් හට එදින 
විනාශයය. 

بهنَي )
هلُْمَكذر هيَن 10َوْيٌل يَْوَمئهذ  ل ( اَّلَّ

ينه ) بُوَن بهَيْومه ادلر
 (11يَُكذر

සීමාව ඉක්මවා ගිය සෑම 
පාපතරයකුම මිස වවනත් 
කිසිවවක් එය වබොරු යැයි 
වනොකියයි. 

ثهيم  وَ 
َ
 ُُكُّ ُمْعَتد  أ

ههه إهَلَّ ُب ب
َما يَُكذر

(12) 

අපවේ වදන් ඔහු වවත 
පාරායනා කරනු ලබන විට 
(වමය) පැරැණ්නන්වේ 
මනඃකල්පිත කතා යැයි ඔහු 
පවසයි. 

ُِّي  َساطه
َ
هَذا ُتْتََل َعلَْيهه آيَاُتَنا قَاَل أ إ

لهنَي ) وَّ
َ
  (13اْْل

වනොඑවසේය. නමුත් ඔවුන් 
උපයමින් සිටි දෑ (මගින්) 
ඔවුන්වේ හදවත් මත මල බැඳී 
ඇත. 

ْم َما ََكنُوا  ههه لُوب
ّلََكَّ بَْل َراَن لَْعَ قُ

ُبوَن )  (14يَْكسه

වනොඑවසේය. නියත වශවයන්ම 
ඔවුහු එදින ඔවුන්වේ 
පරමාධිපතිවගන් තිර දම(මින් 
වවන් කර)නු ලබන්වනෝය. 

ْم يَْوَمئهذ  لََمْحُجوُبوَن  ُهْم َعْن َربرهه
هنَّ  إ
ّلََكَّ
(15) 

තවද නියත වශවයන්ම ඔවුහු 
නිරවයහි පිවිවසන්වනෝ වවති. 

يمه ) َحه
ْ
هنَُّهْم لََصالُو اْل  (16ُثمَّ إ

ඉන්පසුව “නුඹලා වබොරු 
කරමින් සිටි දෑ වමය වව්” යැයි 
කියනු ලැවබ්. 

بُوَن  ههه تَُكذر هي ُكْنُتْم ب
ُثمَّ ُيَقاُل َهَذا اَّلَّ

(17) 

18-28. දැහැමියන් හා ස්වර්ගවේ ඔවුනට හිමි සැප පහසුකම්. 

වනොඑවසේය. නියත වශවයන්ම 
දැහැමියන්වේ වල්ඛනය 
ඉල්ලීයියීන්හිමය. 

لريرنَي  بَْراره لَِفه عه
َ
 إهنَّ كهَتاَب اْْل

ّلََكَّ
(18) 
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තවද ඉල්ලීයියීන් යනු කුමක් 
දැයි නුඹ ව දැනුවත් කව ේ කුමක් 
ද? (එය) ලියන ලද වාර්තා 
වපොතකි. (වේව) සමීපතවයෝ 
එයට සාක්ෂි දරන්වනෝය. 

لريُّوَن )َوَما  ْدَراَك َما عه
َ
( كهَتاٌب 19أ

ُبوَن )20َمْرقُوٌم )  (21( يَْشَهُدهُ الُْمَقرَّ

නියත වශවයන්ම දැහැමිවයෝ 
කවිච්චි මතට වී (සිරි) නරඹමින් 
සැප පහසුකම් පිරුණු 
ස්වර්ගයන්හි වවති. 

بَْراَر لَِفه نَعهيم  )
َ
( لَْعَ 22إهنَّ اْْل

هكه َيْنُظُروَن ) َرائ
َ
 (23اْْل

(ඔවුනට ලැබුණු) සැප පහසුකම් 
හි සිරියාව නුඹ ඔවුන්වේ මුහුණු 
තුළින් දැන ගනු ඇත. 

ةَ انلَّعهيمه  ْم نََْضَ َتْعرهُف ِفه وُُجوهههه
(24) 

මුද්රා කරන ලද අමෘතවයන් ඔවුහු 
වපොවනු ලබන්වනෝය. එහි මුද්රාව 
කස්තූරි ය. එවහයින් තරඟ 
වදින්නට අවප්ක්ෂා කරන්නන්  
ඒ තු  තරඟ වදිත්වා. 

( 25َقْوَن مهْن رَحهيق  َُمُْتوم  )يُْس 
هَك فَلَْيتََنافَسه  َتاُمُه مهْسٌك َوِفه َذل خه

 (26الُْمَتَنافهُسوَن )

තවද එහි මිශ්රණය වේව 
සමීපතයින් එයින් පානය කරන 
උල්පතක් වන තස්නීම්වගන්ය. 

( َعْيًنا 27َومهَزاُجُه مهْن تَْسنهيم  )
ُبوَن ) هَها الُْمَقرَّ ُب ب  (28يََْشَ

29-36. වමවලොවවහි වැරදිකරුවන් වේව විශ්වාසීන් සමඟ ගනු වදනු 
ක  ආකාරය හා ඔවුන්වේ එම ක්රියාවට ප්රතිකර්මයක් වශවයන් මතු 

වලොවවහි ඔවුනට හිමි විපාකය. 

නියත වශවයන්ම අපරාධ ක  
අය විශ්වාස ක වුන් පිළිබඳ ව 
සිනහවසමින් සිටින්වනෝය. 

ْجَرُموا ََكنُوا مهَن 
َ
هيَن أ هيَن إهنَّ اَّلَّ اَّلَّ

 (29آَمُنوا يَْضَحُكوَن )
තවද ඔවුන් පසු කරමින් ගිය විට 
ඔවුහු එකිවනකා අතර ඇස් 
වකොණින් ඉඟි වකොට සමච්චල් 
කර ගන්වනෝය. 

ْم َيَتَغاَمُزوَن ) ههه وا ب هَذا َمرُّ  (30َوإ
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තවද ඔවුහු ඔවුන්වේ ජනයා 
වවත හැරී ගිය විට සමච්චල් 
කරමින් සතුටු වන්නන් වලස 
හැරී ගිවයෝය. 

هَذا ْهلهههُم اْنَقلَُبوا  َوإ
َ
هََل أ اْنَقلَُبوا إ

 (31فَكهههنَي )

තවද ඔවුහු ඔවුන් ව දුටු විට 
“සැබැවින්ම වමොවුන් 
මු ාවූවන්මය” යැයි පවසති. 

الُوا إهنَّ َهُؤََلءه لََضالُّوَن 
ْوُهْم قَ

َ
هَذا رَأ َوإ

(32) 

තවද ඔවුන් මත ආරක්ෂකයින් 
වලස වමොවුහු එවනු 
වනොලැබුවවෝය. 

نَي )َوَما  لُوا َعلَْيههْم َحافهظه ْرسه
ُ
 (33أ

එවහයින් අද දින විශ්වාස ක  
අය ප්රතික්වෂේපකයින් පිළිබඳ 
සිනහවසමින් කවිච්චි මත වී 
(සිරි) නරඹන්වනෝය. 

اره 
هيَن آَمُنوا مهَن الُْكفَّ فَاْْلَْوَم اَّلَّ

هكه 34يَْضَحُكوَن) َرائ
َ
( لَْعَ اْْل

 (35َيْنُظُروَن )

ප්රතික්වෂේපකවයෝ තමන් කරමින් 
සිටි දෑ සඳහා ප්රතිවිපාක වදනු 
ලැබුවවෝ ද? (යැයි විමසනු 
ලබන්වන්ය.) 

ارُ  َيْفَعلُوَن   َما ََكنُوا  َهْل ثُورَب الُْكفَّ
(36)  
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84 සූරත් අල්-ඉන්ෂිකාක් (පැළීම) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 25 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-6. වලොව අවසන් දිනවේ සිදු වන අර්බුද. 

අහස පැළී  වගොස් එය එහි 
පරමාධිපතිට අවනත වූ විට. 
එයට (එවසේ සිදු වීම) නියම 
කරන ලදී. 

ْت ) َماُء انَْشقَّ هَذا السَّ  ( 1إ
ْت ) هَربرَها وَُحقَّ ذهنَْت ل

َ
 (2وَأ

මහවපොව ොව සමතලා කරනු 
ලැබ එය එහි තු  ඇති දෑ බැහැර 
කර හිස් වී එය එහි පරමාධිපතිට 
අවනත වූ විට. එයට (එවසේ සිදු 
වීම) නියම කරන ලදී. 

ْت ) ْرُض ُمدَّ
َ
هَذا اْْل  ( 3َوإ

لَْقْت َما فهيَها َوََّتَلَّْت )
َ
 ( 4وَأ

ْت ) هَربرَها وَُحقَّ ذهنَْت ل
َ
 (5وَأ

අවහෝ මිනිස! නියත වශවයන්ම 
නුඹවේ පරමාධිපති වවත නුඹ 
දැඩි වසේ ප්රයත්න දරන්වනකි. 
එබැවින් නුඹ ඔහු ව 
මුණගැවසන්වනහිය. 

هََل َربرَك  َك ََكدهٌح إ
هنَّ نَْساُن إ يَُّها اْْله

َ
يَا أ

 (6قهيهه )َكْدًحا َفُمََل 

7-9. දකුණු පස ජනයාට හිමි ප්රතිඵල. 

එවිට තම වාර්තා වපොත 
තමන්වේ දකුණතට වදනු ලැබූ 
අය වූ කලී ඔහු පහසු විමසුමකින් 
මතු විමසනු ලබනු ඇත. 

َ كهَتابَُه بهَيمهينههه ) وِته
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
( 7فَأ

ِّيًا ) َسابًا يَسه  (8فََسْوَف ُُيَاَسُب حه

තවද ඔහු තම ජනයා වවත 
ප්රීතියට පත් ව හැරී යනු ඇත. 

وًرا) ْهلههه َمَّْسُ
َ
هََل أ  (9َويَْنَقلهُب إ

10-15. වම් පස ජනයාට හිමි ප්රතිඵල. 
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තවද තම වාර්තා වපොත 
තමන්වේ වකොන්ද පිටුපසට 
වදනු ලැබූ අය වූ කලී ඔහු   
විනාශය යැයි මතු වැලවපනු 
ඇත. තවද ඔහු (නිරවේ) 
ඇවිව න ගින්නට පිවිවසනු 
ඇත. 

َ كهَتابَُه َوَراَء َظْهرههه ) وِته
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
( 10وَأ

( َويَْصََل 11فََسْوَف يَْدُعو ُثُبوًرا )
 (12َسعهِّيًا )

නියත වශවයන්ම ඔහු තම 
පවුවලහි ප්රීතියට පත් වූවවකු 
වලස සිටිවේය. 

وًرا ) ْهلههه َمَّْسُ
َ
هنَُّه ََكَن ِفه أ  (13إ

නියත වශවයන්ම ඔහු 
(මරණවයන් පසු) කිසිවිවටක 
ආපසු වනොපැමිවණන්වන්මය 
යැයි සිතුවව්ය. 

ْن لَْن َُيُوَر )
َ
هنَُّه َظنَّ أ  (14إ

 

එවසේ වනොව, සැබැවින්ම ඔහුවේ 
පරමාධිපති ඔහු පිළිබඳව නිතය 
නිරීක්ෂකවයකු වලස සිටිවේය. 

ِّيًا ) ههه بَصه  (15بَََل إهنَّ َربَُّه ََكَن ب
 

16-24. අවසන් දිනවේ සිදු වීම සැබෑවක් බව දිවුරා සිටීම හා වේව 
ප්රතික්වෂේපකයින් වයොමු වකවරනු ලබන ස්ථානය. 

තවද වගොම්මන මත ද, රාත්රිය හා 
එය වැලඳ ගත් දෑ මත ද, චන්ද්රයා 
පූර්ණත්වයට පත් වන විට ඒ මත 
ද මම දිවුරමි. 

َفقه )
هالشَّ ُم ب ْقسه

ُ
ْيله َوَما 16فَََل أ

( َواللَّ
ََّسَق )17وََسَق ) هَذا ات  (18( َوالَْقَمره إ

සැබැවින්ම පියවවරන් පියවර 
නුඹලා (ඉදිරියට) ගමන් 
කරන්වනහුමය. 

َكُُبَّ َطَبًقا َعْن َطَبق  )  (19لَََتْ

එවහයින් ඔවුහු විශ්වාස වනොකර 
සිටීමට ඔවුනට කුමක් සිදු වී ද? 

 (20َفَما لَُهْم ََل يُْؤمهُنوَن )

තවද ඔවුනට අල්-කුර්ආනය 
පාරායනය කරනු ලැබූ විට ඔවුහු 
(අල්ලාහ්ට සිරස නමා) සුජූේ 
වනොකරති. 

رهَئ َعلَْيههُم الُْقْرآُن ََل يَْسُجُدوَن 
هَذا قُ َوإ

(21) 
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නමුත් (වේව විශ්වාසය) 
ප්රතික්වෂේප ක  අය එය වබොරු 
යැයි පවසන්වනෝය. 

بُوَن ) هيَن َكَفُروا يَُكذر  (22بَله اَّلَّ

තවද ඔවුන් (තම හදවත් තු ) 
සඟවන දෑ පිළිබඳ අල්ලාහ් 
මැනවින් දන්නාය. 

هَما يُوُعوَن )َوالُل  ْعلَُم ب
َ
 (23أ

එවහයින් වව්දනීය දඬුවමක් 
පිළිබඳ නුඹ ඔවුනට ශුභාරංචි 
පවසනු. 

م  ) ْله
َ
هَعَذاب  أ ُهْم ب ْ

 (24فَبََشر

25. වදවියන් විශ්වාසක වුනට හිමි ප්රතිඵල. 

නමුත් විශ්වාස කර දැහැමි දෑ  
ක වුන් හැර ඔවුනට අඛණ්ඩ 
ප්රතිඵල ඇත. 

هيَن  َاته لَُهْم إهَلَّ اَّلَّ اْله لُوا الصَّ آَمُنوا َوَعمه
ْجٌر َغِّْيُ َمْمُنون  )

َ
 (25أ
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85 සූරත් අල්-බුරූජ් (ග්රහ මණ්ඩල) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 22 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-9. අගල් වාසීන් ශාප කරනු ලැබීම ගැන දිවුරා පැවසීම. 

ග්රහ මණ්ඩලයන් වගන් යුත් 
අහස මත ද, ප්රතිඥා වදනු ලැබූ 
දිනය මත ද, සාක්ෂි දරන්නා හා 
සාක්ෂි දරනු ලබන වේ මත ද 
දිවුරමින්. 

َماءه َذاته الُْْبُوجه ) ( َواْْلَْومه 1َوالسَّ
 (3( َوَشاههد  َوَمْشُهود  )2الَْمْوُعوده )

ඉන්ධන වලින් යුක්ත ගින්වනන් 
වූ අගල් වැසිවයෝ (අල්ලාහ් 
විසින්) විනාශ කරනු ලැබුවවෝය. 

ْخُدوده )
ُ
ْصَحاُب اْْل

َ
(انلَّاره َذاته 4قُتهَل أ

 (5الَْوقُوده )
එකල් හි  විශ්වාස ක වුන්හට 
ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ ඔවුහු 
නරඹමින් ඒ මත වාඩි වී 
සිටිවයෝය. 

هْذ ُهْم َعلَْيَها ُقُعوٌد ) ( َوُهْم لَْعَ َما 6إ
هالُْمْؤمهنهنَي ُشُهوٌد )  (7َيْفَعلُوَن ب

අහස් හා මහවපොව ොවවහි රාජය 
බලය සතු ප්රශංසාලාභී සර්ව 
බලපරාක්රම අල්ලාහ් ව ඔවුන් 
විශ්වාස කිරීවම් වහේතුවවන් මිස 
ඔවුහු ඔවුන්වගන් පළි 
වනොගත්වතෝය. තවද අල්ලාහ් 
සියලු දෑ වකවරහි සාක්ෂි 
දරන්නා ය. 

هالله َوَما َنَقُمو ْن يُْؤمهُنوا ب
َ
ا مهْنُهْم إهَلَّ أ

يده ) َمه
ْ
َعزهيزه اْل

هي ََلُ 8الْ ( اَّلَّ
ْرضه 

َ
َماَواته َواْْل ء   لَْعَ  اللُ وَ  السَّ ُُكر ََشْ

 (9َشههيٌد )

10. විශ්වාස ක වුන් අතර අර්බුද ඇති කරමින් කලහකාරී වලස 
කටයුතු ක  අය සඳහා වදන ලද ප්රතිඥාව. 
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නියත වශවයන්ම විශ්වාස කරන 
පිරිමින්ට හා විශ්වාස කරන 
කාන්තාවන්ට හිංසා කර, පසු ව 
පශ්චාත්තාප වනොවූවන් වන 
ඔවුනට නිරවේ දඬුවම ද තවද 
ඔවුනට පිලිස්වසන ගින්වනහි 
දඬුවම ද ඇත. 

هيَن َفَتُنوا الُْمْؤمهنهنَي    إهنَّ اَّلَّ
 َوالُْمْؤمهَناته ُثمَّ لَْم َيُتوُبوا فَلَُهْم َعَذاُب 

َرهيقه )
ْ
 (10َجَهنََّم َولَُهْم َعَذاُب اْل

11. විශ්වාස ක වුන්හට හිමි කුසල්. 

සැබැවින්ම විශ්වාස වකොට 
යහකම් ක වුන් වන ඔවුනට ඊට 
පහළින් ගංගාවන් ගලා බසින 
(ස්වර්ග) උයන් ඇත. එයයි අති 
මහත් ජයග්රහණය. 

َاته لَُهْم  اْله لُوا الصَّ هيَن آَمُنوا َوَعمه إهنَّ اَّلَّ
هَك  ْنَهاُر َذل

َ
اٌت ََتْرهي مهْن ََتْتهَها اْْل

َجنَّ
 (11الَْفْوُز الَْكبهُِّي )

12-16 සියලු දෑ වකවරහි අල්ලාහ් ශක්තිය ඇත්තාය යන්න වපන්වා 
වදමින් වේව ප්රතික්වෂේපකයින්ට මඟ වපන්වීම 

නියත වශවයන්ම නුඹවේ 
පරමාධිපතිවේ ග්රහණය ඉතා 
දැඩි ය. 

يٌد )إهنَّ َبْطَش َربرَك   (12لََشده

(පූර්වාදර්ශයක් වනොමැති ව) 
නිර්මාණය කරන්වන් ද යළි 
සකස් කරන්වන් ද ඔහුමය. ඔහු 
අති ක්ෂමාශීලී ය. මහත් දයාලු 
ය. කීර්තිමත් අර්ෂ්හි 
(රාජයවයහි) හිමිකරු ය. ඔහු 
සිතන වේ මැනවින් කරන්නා ය. 

ُئ َويُعهيُد ) هنَُّه ُهَو ُيْبده ( َوُهَو 13إ
( ُذو الَْعْرشه 14) الَْغُفوُر الَْوُدودُ 

يُد ) هَما يُرهيُد )15الَْمجه اٌل ل
 (16( َفعَّ

 17-20. ෆිර්අවුන්වේ හා සමූේ ජනයාවේ විනාශය. 
(නබිවරය) නුඹට ෆිර්අවුන් හා 
සමූේ ප්රජාවන්වේ පුවත 
පැමිණිවේ ද? 

ُُنوده )
ْ
يُث اْل تَاَك َحده

َ
( 17َهْل أ

 (18فهْرَعْوَن َوَثُموَد )

නමුත් ප්රතික්වෂේප ක වුන් 
වබොරු කිරීවමහි ය. 

يب  ) هيَن َكَفُروا ِفه تَْكذه  (19بَله اَّلَّ

තවද අල්ලාහ් ඔවුන්වේ 
පසුපසින් වටලන්නා ය. 

ْم ُُمهيٌط ) ههه  (20َوالُل مهْن َوَرائ
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21,22. පාරිශුේධ අල් කුර්ආනයට හිමි තැන. 

නමුත් එය ආරක්ෂා කරනු ලැබූ 
ඵලකවයහි වූ කීර්තිමත් 
කුර්ආනය වව්. 

يٌد ) ْرآٌن ََمه
( ِفه لَْوح  21بَْل ُهَو قُ
 (22َُمُْفوظ  )
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86 සූරත් අත්-තාරික් (තාරකාව) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 17 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-10. නැවත නැගිටුවීම පිළිබඳ ස්ථීර කිරීම හා මලක්වරුන්වේ 
ආරක්ෂාව. 

අහස මත ද තාරික් මත ද 
දිවුරමින්. තාරික් යනු කුමක් දැයි 
නුඹට දැනුම් දුන්වන් කුමක් ද? 
(එය) අඳුර පසාරු කරමින් 
බැබව න තාරකාවකි. 

ارهقه ) َماءه َوالطَّ ْدَراَك َما 1َوالسَّ
َ
( َوَما أ

ارهُق )  (3انلَّْجُم اثلَّاقهُب )( 2الطَّ

නිරීක්ෂකවයකුවගන් වතොර ව 
කිසිදු ආත්මයක් වනොමැත. 

ا َعلَْيَها َحافهٌظ )  هْن ُُكُّ َنْفس  لَمَّ  (4إ

මිනිසා තමන් මවනු ලැබුවව් 
කුමකින් දැයි සිතා බලත්වා ! 
වකොන්ද හා පපු වපවදස අතරින් 
පිටවන විදින ජලවයන් ඔහු 
මවනු ලැබුවව්ය. 

نَْس  َيْنُظره اْْله
( ُخلهَق 5اُن مهمَّ ُخلهَق )فَلْ

( ََيُْرُج مهْن َبنْيه 6مهْن َماء  َدافهق  )
هبه ) َائ لْبه َوالَتَّ  (7الصُّ

සැබැවින්ම ඔහු නැවත ඔහු ව 
වගන්වා ගැනීමට ශක්තිවන්තය. 

هنَُّه لَْعَ رَْجعههه لََقادهٌر )  (8إ

රහසය දෑ පිරික්සනු ලබන දින.  هُر )يَْوَم ُتْبََل ائ َ  (9الَّسَّ

එවිට කිසිදු බලයක් වහෝ කිසිදු 
උදව් කරුවවකු වහෝ ඔහුට 
වනොමැත. 

ة  َوََل نَاِصه  )  (10َفَما ََلُ مهْن قُوَّ

11-14. අල් කුර්ආනය සැබෑවක් බව දිවුරා සිටීම. 

තවද (වර්ෂාව නැවත) නැවත 
ලබා වදන ස්වභාවවයන් යුත් 
අහස මත ද පැළීම් ස්වභාවවයන් 

َماءه َذاته الرَّْجعه ) ْرضه 11َوالسَّ
َ
( وَاْْل

ْدعه )  (12َذاته الصَّ
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යුත් මහවපොව ොව මත ද 
දිවුරමින් 

සැබැවින්ම එය තීරණාත්මක 
වදනකි. තවද එය සරදමක් 
වනොවව්. 

هنَُّه لََقْوٌل فَْصٌل ) هالَْهْزله ( َوَما هُ 13إ َو ب
(14) 

15-17. වේව ප්රතික්වෂේපකයින් වවත වූ තර්ජනය. 

සැබැවින්ම ඔවුන් 
කුමන්ත්රණයක් කුමන්ත්රණය 
කරති. මම ද සැලසුමක් සැලසුම් 
කරමි. 

يُدوَن َكْيًدا ) هنَُّهْم يَكه كهيُد 15إ
َ
( وَأ

 (16َكْيًدا )

එබැවින් ප්රතික්වෂේපකයින්ට නුඹ 
අවකාශය වදනු. තවද ඔවුනට 
ස්වල්ප කලකට අවකාශය 
සලසා වදනු. 

ْمههلُْهْم ُرَوْيًدا 
َ
له الََْكفهرهيَن أ

 (17)َفَمهر

 

 

87 සූරත් අල්-අඃලා (අති උත්කෘෂට්) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 19 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-9. අල්ලාහ්වේ ශක්තිය වහළිදැක්වීම. 

මවා සැකසූ ද, නිර්ණය කර මඟ 
වපන් වූ ද, නුඹවේ උත්කෘෂ්ට 
පරමාධිපතිවේ නාමය පිවිතුරු 
කරනු. තවද ඔහු තණ බිම් පිට 
කර පසු ව එය (වියැළුණු) කළු 
පැහැති ඉපැනලි බවට පත් 
කව ේය. 

لْْعَ )َسبرحه اْسَم َربرَك 
َ
هي  (1اْْل اَّلَّ

َر َفَهَدى 2َخلََق فََسوَّى ) هي قَدَّ ( وَاَّلَّ
ْخَرَج الَْمْرََع )3)

َ
هي أ ( 4( َواَّلَّ

ْحَوى )
َ
 (5فََجَعلَُه ُغَثاًء أ
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අපි ඔබට මතුවට කියවා 
වපන්වන්වනමු. අල්ලාහ් අභිමත 
වූ දෑ හැර (අන් කිසිවක්) නුඹ 
අමතක වනොකරන්වනහිය. 
සැබැවින්ම ඔහු සැඟවුණු දෑ ද 
ප්රකට දෑ ද දන්නා ය. 

( إهَلَّ َما َشاَء 6َسُنْقرهئَُك فَََل تَنََْس )
َْهَر َوَما ََيََْف )

ْ
هنَُّه َيْعلَُم اْل  (7الُل إ

තවද අපි පහසු ව වවත නුඹට 
පහසු කරවන්වනමු. 

ى ) هلْيَُّْسَ َك ل ُ  (8َونُيََّسر
9-19. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා හා වේව 

විශ්වාසවන්තයින් වවත වූ මඟ වපන්වීම. 
එබැවින් සිහිපත් කිරීම 
(අසන්නාට) ප්රවයෝජනවත් වව් 
නම් නුඹ (කුර්ආනය මගින්) 
සිහිපත් කරනු. 

ْكَرى ) هْن َنَفَعته اَّلر ْر إ
 (9فََذكر

කවවරකු (අල්ලාහ්ට) බිය 
වන්වන් ද ඔහු සිහිපත් කර ගනු 
ඇත. 

ُر َمْن ََيََْش ) كَّ  (10َسَيذَّ

තවද අභාගයවන්තයා එය 
ව ක්වා ගන්වන්ය. ඔහු 
(නිරවේ) මහත් ගින්නට 
පිවිවසයි. පසු ව ඔහු එහි 
මරණයට පත් වනොවවයි. ජීවත් 
ද වනොවවයි. 

ْشََق )
َ
هي يَْصََل 11َويََتَجنَُّبَها اْْل ( اَّلَّ

( ُثمَّ ََل َيُموُت فهيَها 12انلَّاَر الُْكْْبَى )
 (13َوََل َُيََْي )

සැබැවින්ම (කුර්ආනවේ 
උපවදස මගින්) පිවිතුරු කර ගත් 
අය ජයග්රහණය කව ේය. තවද 
ඔහු තම පරමාධිපතිවේ නාමය 
සිහිපත් කර පසු ව සලාතය ද ඉටු 
කව ේය. 

ْفلََح َمْن تََزَّكَّ )
َ
( َوَذَكَر اْسَم 14قَْد أ

 (15َربرهه فََصَلَّ )

නමුත් නුඹලා වමවලොව ජීවිතය 
වතෝරා ගන්වනහුය. (වමවලොව 
ජීවිතයට වඩා) මතු වලොව උතුම් 
ය. තවද සදා පවතින්නකි. 

ْنَيا ) ََياةَ ادلُّ
ْ
هُروَن اْل ( 16بَْل تُْؤث

ْبََق )
َ
َرةُ َخِّْيٌ وَأ  (17َواْْلَخه
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සැබැවින්ම වමය ඉබ්රාහීම් හා 
මූසාවේ වල්ඛන වන පූර්ව 
වල්ඛනයන්හි (සඳහන් ව) ඇත. 

وََل )
ُ
ُحفه اْْل ( 18إهنَّ َهَذا لَِفه الصُّ
هبَْراههيَم َوُموََس   (19 )ُصُحفه إ
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88 සූරත් අල්-ඝාෂියා (ආවරණය කරන දෑ) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 26 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-7. වේව ප්රතික්වෂේපකයින් වවත අවසන් දිනවේ අර්බුද පිහිටන 
අයුරු. 

(විනාශය) ආවරණය කරන 
සිේධිය පිළිබඳ පුවත නුඹ වවත 
පැමිණිවේද? 

َيةه ) يُث الَْغاشه تَاَك َحده
َ
 (1َهْل أ

එදින (ඇතැම් අයවේ) මුහුණු 
යටහත් පහත් ව වවවහස ව 
විඩාවට පත් ව තිවබ්. 

َعٌة ) ( ََعمهلٌَة 2وُُجوٌه يَْوَمئهذ  َخاشه
َبٌة )  (3نَاصه

ඇවිව න ගින්නට ඒවා(එම 
මුහුණු) පිවිවසයි. (ඔවුන්) උණු 
දිය උල්පතින් වපොවනු ලබයි. 

( تُْسََق مهْن َعنْي  4تَْصََل نَاًرا َحامهَيًة )
 (5آنهَية  )

ඔවුනට කටු සහිත ශාක මිස 
වවනත් කිසිවක් වනොමැත. එය 
(ඔවුන් ව) පුෂ්ටිමත් වනොකරයි. 
තවද කුසගින්න (නිවන්න)ට 
උපාකර වනොවවයි. 

( ََل 6يع  )لَيَْس لَُهْم َطَعاٌم إهَلَّ مهْن َضه 
ُن َوََل ُيْغِنه مهْن ُجوع  )  (7يُْسمه

8-16. ස්වර්ගවේ වේව විශ්වාසවන්තයින්ට හිමි සැප පහසුකම්. 

(ඇතැම්) මුහුණු ඒවාවයහි 
ශ්රමයන් පිළිබඳ ව තෘප්තියට පත් 
ව උසස් ස්වර්ග උයන්හි සතුටින් 
සිටිති. 

َمٌة ) هَسْعيهَها 8وُُجوٌه يَْوَمئهذ  نَاعه ( ل
َيٌة ) َة  )9َراضه  (10( ِفه َجنَّة  ََعْله

එහි පුහු වදන් ශ්රවණය 
වනොකරති. 

َيًة )  (11ََل تَْسَمُع فهيَها ََلغه
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එහි ගලා යන උල්පත් ද උසින් 
පවතින කවිච්චි ද (බීමට) තබන 
ලද ගුරුවල්ත්තු ද වියන ලද 
වකොට්ට ද දිග හරින ලද 
බුමුතුරුණු ද ඇත. 

ٌر ( فهيهَ 12فهيَها َعنْيٌ َجارهيٌَة ) ا ُِسُ
ْكَواٌب َمْوُضوَعٌة 13َمْرفُوَعٌة )

َ
( وَأ

( 15( َوَنَمارهُق َمْصُفوفٌَة )14)
ُّ َمْبُثوثٌَة )  (16َوَزَراِبه

17-20. අල්ලාහ්වේ බලය හා ශක්තිය විදහා පෑම. 

ඔටුවා වදස එය  වකවසේ මවනු 
ලැබුවව් දැයි ද, අහස වදස එය 
වකවසේ ඔසවනු ලැබුවව් දැයි ද, 
කඳු වදස එය වකවසේ සවි කරනු  
ලැබුවව් දැයි ද මහවපොව ොව 
වදස එය වකවසේ වයාප්ත කරනු 
ලැබුවව් දැයි ද ඔවුහු නිරීක්ෂා 
වකොට බැලිය යුතු වනොවව්ද? 

هله َكْيَف ُخلهَقْت  ب هََل اْْله فَََل َيْنُظُروَن إ
َ
أ
َماءه َكْيَف ُرفهَعْت 17) هََل السَّ ( 18( َوإ

َبْت ) َباله َكْيَف نُصه ه
ْ
هََل اْل هََل 19َوإ ( َوإ
رْ 
َ
َحْت )اْْل  (20ضه َكْيَف ُسطه

21-26. නැවත නැගිටුවනු ලැබීවම් සිේධිය තහවුරු කිරීම. 

එවහයින් නුඹ සිහිපත් කරනු. 
නියත වශවයන්ම නුඹ සිහිපත් 
කරන්වනකු පමණි 

ٌر ) نَْت ُمَذكر
َ
هنََّما أ ْر إ

 (21فََذكر

කවවරකු පිටුපාමින් ප්රතික්වෂේප 
කව ේ ද ඔහු වකවරහි පමණක් 
මිස නුඹ ඔවුන් වකවරහි බලය 
දරන්වනක් වනොවන්වනහිය. 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් (පිටුපාමින් 
ප්රතික්වෂේප ක ) ඔහුට අතිමහත් 
දඬුවමකින් දඬුවම් කරන්වන්ය. 

ر  ) هُمَسْيطه هَلَّ 22لَْسَت َعلَْيههْم ب َمْن ( إ
بُُه الُل الَْعَذاَب 23تََوَلَّ َوَكَفَر ) ( َفُيَعذر
ْكَْبَ )

َ
 (24اْْل

සැබැවින්ම ඔවුන්වේ නැවත 
පැමිණීම අප වවත ය. පසුව 
සැබැවින්ම ඔවුන්(ක  ක්රියාවන්) 
වේ ගණනය  අප මත ය. 

هيَاَبُهْم ) هَْلَْنا إ ( ُثمَّ إهنَّ َعلَْيَنا 25إهنَّ إ
َساَبُهْم )  (26حه
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 89 සූරත් අල්-ෆජ්ර් (අරුවණෝදය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 30 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-14. වපර විසූ ජන සමූහයන් අතුරින් ඔවුන්වේ ධර්ම දූතවරුන් 
ප්රතික්වෂේප ක වුන් විනාශයට පත් වූ බව දිවුරා ප්රකාශ කිරීම. 

අරුවණෝදය  මත ද දස රාත්රියන් 
මත ද ඉරට්වට් හා ඔත්වත් මත ද 
රාත්රිය වගවී යන විට ඒ මත ද 
දිවුරමින්. 

ْفعه 2( َوَْلَال  َعَْش  )1َوالَْفْجره ) ( َوالشَّ
هَذا يََّْسه )3َوالَْوتْره ) ْيله إ

 (4( َواللَّ

නුවණ ඇති අයට එහි 
(ප්රමාණවත්) දිවුරුමක් ඇත් ද? 

ْجر  ) هي حه هَك قََسٌم َّله  (5َهْل ِفه َذل

ඒවා වමන් කිසිවක් (වවනත්) 
වේශයන්හි නිර්මාණය කරනු 
වනොලැබූ කුලුනු වලින් යුක්ත 
ඉරම් නගරවේ ආේ ජනයාටත්, 
නිම්නයන්හි ගල් පර්වත කැනූ 
සමූේ ජනයාටත්, රිටි වලට 
හිමිකම් පෑ වේශයන්හි සීමා ව 
ඉක්මවා ගිය ෆිර්අවුන්(වේ 
වර්ගයා)ටත් නුඹවේ පරමාධිපති 
කවර අයුරින් කටයුතු කව ේ දැයි 
නුඹ වනොදුටුවවහි ද ? ඔවුහු එහි 
කලහකම් අධික වලස සිදු 
කව ෝය. 

هَعاد  ) لَْم تََر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ب
َ
هَرَم 6أ ( إ

ِته لَْم َُيْلَْق مهْثلَُها 7َذاته الْعهَماده )
( الَّ

هيَن َجابُوا 8ِفه اِْلهََلده ) ( َوَثُموَد اَّلَّ
هالَْواده ) ْخَر ب ( َوفهْرَعْوَن ذهي 9الصَّ

ْوتَاده )
َ
هيَن َطَغْوا ِفه ا10اْْل

ِْلهََلده ( اَّلَّ
وا فهيَها الَْفَساَد )11) ْكََثُ

َ
 (12( فَأ

එවහයින් නුඹවේ පරමාධිපති 
ඔවුන් මත වව්දනාවව් කසය 
(දඬුවම) වහළුවව්ය. සැබැවින්ම 
නුඹවේ පරමාධිපති 
සුපරික්ෂාකාරී ව සිටින්නාය. 

َك َسْوَط َعَذاب  
فََصبَّ َعلَْيههْم َربُّ

ْرَصاده)( إهنَّ َربََّك 13)  (14َِلهالْمه
 

15-20. තම පරමාධිපති ව අමතක කර දැමීවම් මිනිස් සව්භාවය. 
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එනමුත් මිනිසා වූ කලී, ඔහුවේ 
පරමාධිපති ඔහු ව පරීක්ෂාවට 
ලක් කර, පසු ව ඔහුට උපකාර 
කර ඔහුට දායාදයන් පිරිනැමූ 
කල්හි “මාවේ පරමාධිපති මට 
උපකාර කව ේය” යැයි ඔහු 
පවසයි. 

ا  مَّ
َ
هَذا َما اْبَتََلهُ َربُُّه فَأ نَْساُن إ اْْله

ْكَرَمنه 
َ
َمُه َفَيُقوُل َرِّبر أ ْكَرَمُه َوَنعَّ

َ
فَأ
(15) 

තවද ඔහු ව පරීක්ෂාවට ලක් කර 
පසු ව ඔහුවේ ජීවන සම්පත් 
ඔහුට සීමා ක  කල්හි එවිට ඔහු 
“මාවේ පරමාධිපති මට අවමන් 
කව ේය” යැයි පවසයි. 

هَذا َما اْبَتََلهُ َفقَ  ا إ مَّ
َ
َدَر َعلَْيهه رهْزقَُه وَأ

َهانَنه )
َ
 (16َفَيُقوُل َرِّبر أ

වනොඑවසේය, නුඹලා අනාථයාට 
උපකාර වනොකරන්වනහුය. 
තවද නුඹලා දුගියාට ආහාර 
සැපයීම වකවරහි දිරි 
වනොගන්වන්වනහුය. තවද 
නුඹලා උරුමයන් (නීතයනුකූල 
වනොවන පරිදි) දැඩි වලස 
අනුභව කරන්වනහුය. එවමන්ම 
අප්රමාණ  ැදියාවකින් ධනයට 
ඇලුම් කරන්වනහුය. 

( َوََل 17ّلََكَّ بَْل ََل تُْكرهُموَن اْْلَتهيَم )
 َطَعامه الْمهْسكهنيه )

وَن لَْعَ ( 18ََتَاضُّ
ا ) ْكًَل لَمًّ

َ
َاَث أ ُكلُوَن الَتُّ

ْ
 ( 19َوتَأ

 (20)  ُحبًّا ََجًّاَوَُتهبُّوَن الَْمالَ 
 

21-26. වලොව අවසන් දිනවේ සිදු වන අර්බුද හා එහි පවතින 
පසුතැවිල්ල.   

එවසේ වනොව, මහවපොව ොව 
කැබලි කැබලි වශවයන් සුනු 
විසුනු කරනු ලැබූ කල්හි 

ْرُض َدَكًّ َدَكًّ )
َ
هَذا ُدكَّته اْْل  إ

 (21ّلََكَّ

තවද මලක්වරු වපළින් වප ට 
(වප  ගැසී) සිටියදී නුඹවේ 
පරමාධිපති පැමිවණන්වන්ය. 

ا )  ا َصفًّ  (22وََجاَء َربَُّك َوالَْملَُك َصفًّ

තවද එදින නිරය වගන එනු 
ලැවබ්. එදින මිනිසා සිහිපත් 

ُر  ََهنََّم يَْوَمئهذ  َيَتَذكَّ َء يَْوَمئهذ  ِبه َوِجه
ْكَرى ) َّنَّ ََلُ اَّلر

َ
نَْساُن وَأ  (23اْْله
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කරයි. එම සිහිපත් කිරීම ඔහුට 
වකවසේ (නම් ඵලක්) වන්වන් ද? 

“අවහෝ! මම මාවේ ජීවිතය 
වවනුවවන් කල් ඇති ව 
(යහකම්) සිදු කරන්නට  තිබුණා 
වනොවව්” දැයි ඔහු පවසයි. 

ََياِته ) ْمُت ْله دَّ
 (24َيُقوُل يَا َْلْتَِنه قَ

එවිට එදින ඔහුවේ දඬුවම වමන් 
කිසිවවක් දඬුවම් වනොකරයි. 

َحٌد )
َ
ُب َعَذابَُه أ  (25َفَيْوَمئهذ  ََل ُيَعذر

තවද ඔහුවේ බැඳීම වමන් 
කිසිවවක් (අපරාධකරුවන් ව) 
බැඳ වනොතබන්වන්ය. 

َحٌد )
َ
هُق َوثَاقَُه أ  (26َوََل يُوث

27-30.සැනසුමට පත් ආත්මය හා පරමාධිපතිවේ පිළිගැනීම. 

“අවහෝ සැනසුමට පත් ආත්මය! 
නුඹ තෘප්තියට පත් වන්වනකු 
වලස ද තෘප්තියට පත් කරනු 
ලබන්වනකු වලස ද නුඹවේ 
පරමාධිපති වවත හැරී යනු. එවිට 
(අල්ලාහ් වමවසේ පවසයි) නුඹ 
මාවේ ගැත්තන් අතරට යනු. 
තවද මාවේ ස්වර්ගයට පිවිවසනු. 

ُتَها انلَّْفُس الُْمْطَمئهنَُّة ) يَّ
َ
 (27يَا أ

هََل َربركه َراضه  يًَّة )ارْجهِعه إ ( 28َيًة َمْرضه
َبادهي ) اْدُخِله ِفه عه

( َواْدُخِله 29فَ
ِته )

 (30َجنَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 සූරත් අල්-බලේ (නගරය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 
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ආයාත් 20 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-7. බලවයන් හා ධනවයන් මිනිසා පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම. 

නැත. නුඹ වමම නගරවේ රැඳී 
සිටිය දී වමම නගරය (මක්කාහ් 
ව) මත ද පියා හා ඔහු ජනිත ක  
දෑ මත ද දිවුරමි. 

هَهَذا اِْلَََله ) ُم ب ْقسه
ُ
نَْت حهلٌّ 1ََل أ

َ
( وَأ

هَهَذا اِْلَََله )  (3( َوَوادله  َوَما َودَلَ )2ب

සැබැවින්ම අපි මිනිසා ව දැඩි 
දුෂ්කරතාවක මැව්වවමු. 

نَْساَن ِفه َكَبد  )  (4لََقْد َخلَْقَنا اْْله
ඔහු වකවරහි කිසිවවකු බලය 
වනොදරනු ඇතැයි ඔහු සිතන්වන් 
ද? මම අධික වශවයන් ධනය 
නාස්ති කව මි යැයි ඔහු පවසයි. 
ඔහු ව කිසිවවක් වනොදුටුවව් යැයි 
ඔහු සිතන්වන් ද? 

َحٌد )
َ
َر َعلَْيهه أ ْن لَْن َيْقده

َ
َُيَْسُب أ

َ
( 5أ

ْهلَْكُت َماًَل ُِلًَدا )
َ
َُيَْسُب 6َيُقوُل أ

َ
( أ

َحٌد )
َ
ْن لَْم يَرَهُ أ

َ
 (7أ

8-16. අල්ලාහ් තම ගැත්තන්ට පිරිනමා ඇති දායාද හා යහපත් කටයුතු 
වල නිරත වන ගමන්ම ඒ සඳහා කෘතවව්දී වන වමන් දිරි ගැන්වීම. 

අපි ඔහුට ඇස් වදක ද දිව ද 
වදවතොල් ද ඇති වනොකව මු ද? 

لَْم ََنَْعْل ََلُ َعْيننَْيه )
َ
هَسانًا 8أ ( َول

(  (9َوَشَفَتنْيه

තවද අපි ඔහුට (වහොඳ නරක 
යන) මාවත් වදක වවත මඟ 
වපන්වූවයමු. 

 (10َوَهَدْيَناهُ انلَّْجَديْنه )

එනමුත් ඔහු අකබා ව තරණය 
කිරීමට වෑයම් වනොකව ේය. 
අකබා ව යනු කුමක්දැයි නුඹ ව 
දැනුවත් කව ේ කුමක්ද? (එය) 
වහවලකු නිදහස් කිරීම වහෝ 
සාගින්වනන් යුත් දිනක 
සමීපකම් ඇති අනාථ 

ْدَراَك 11فَََل اْقَتَحَم الَْعَقَبَة )
َ
( َوَما أ

ْو 13( فَكُّ َرَقَبة  )12َما الَْعَقَبُة )
َ
( أ

هْطَعاٌم ِفه  ( يَتهيًما 14 يَْوم  ذهي َمْسَغَبة  )إ
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ඥාතිවයකුට වහෝ අසරණ වූ 
දුගිවයකුට ආහාර සැපයීම වව්. 

َبة  15َذا َمْقَرَبة  ) ْو مهْسكهيًنا َذا َمَْتَ
َ
( أ

(16) 

17,18. දකුණු පස ජනයාවේ ගමන. 

පසු ව ඔහු විශ්වාස කර ඉවසීම 
පිළිබඳ එකිවනකාට උපවදස් 
වදමින් කරුණා දයාව පිළිබඳව ද 
එකිවනකාට උපවදස් දුන් අය 
අතුරින් වකවනකු බවට පත් වව්. 
ඔවුහුමය දකුණත පාර්ශවයින් 
වන්වනෝ. 

هيَن آَمُنوا َوتََواَصْوا  ُثمَّ ََكَن مهَن اَّلَّ
هالَْمرمَْحَةه ) ْْبه َوتََواَصْوا ب هالصَّ ( 17ب
ْصَحاُب الَْمْيَمَنةه )

َ
وََلهَك أ

ُ
 (18أ

19,20. වම් පස ජනයාවේ ගමන. 

තවද අපවේ වදන් ප්රතික්වෂේප 
ක වුන් වන ඔවුහුමය වමත් 
පාර්ශවයින් වන්වනෝ. ඔවුන්හට 
වමො වන ලද (නිරවේ) ගින්න 
ඇත. 

ْصَحاُب 
َ
هَنا ُهْم أ هآيَات هيَن َكَفُروا ب َواَّلَّ

َمةه )
َ
ْم نَاٌر ُمْؤَصَدٌة 19الَْمْشأ ( َعلَْيهه

(20) 
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91 සූරත් අෂ්-ෂම්ස් (සූර්යයා) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 15 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-10. අල්ලාහ්වේ බලය වහළිදරව් කරමින් ඒ මත දිවුරා තම ආත්මය 
පිරිසිදු කර ගත්තවුනට භාගයයන් ඇති බවත් එය නාසත්ිකර 

ගත්තවුනට දඬුවම් ඇති බවත් දන්වා සිටීම. 

හිරු හා එහි ප්රභාව මත ද, එය 
පසුපසින් හඹා යන සඳු මත ද, 
දහවල එය ඔප් නංවන විට එය 
මත ද, රාත්රිය එය ආවරණය 
කරන විට එය මත ද, අහස හා 
එය වගොඩ නැගූ දෑ මත ද, 
වපොව ොව හා එය වයාප්ත ක  
දෑ මත ද, ආත්මය හා එය සැකසූ 
දෑ මත ද දිවුරමින් ඔහු එ(ම 
ආත්ම)යට එහි නපුර ද, එහි 
ධාර්මිකතාව ද ප්රවිෂ්ට කව ේය. 

ْمسه َوُضَحاَها ) هَذا 1َوالشَّ ( َوالَْقَمره إ
َها )2تَََلَها ) هَذا َجَلَّ ( 3( َوانلََّهاره إ

هَذا َيْغَشاَها ) ْيله إ
َماءه َوَما 4َواللَّ ( َوالسَّ

ْرضه َوَما َطَحاَها )5َبَناَها )
َ
( 6( َواْْل

لَْهَمَها 7َوَنْفس  َوَما َسوَّاَها )
َ
( فَأ

 (8وَرَها َوَتْقَواَها )فُجُ 

සැබැවින්ම කවවරක් එ(ම 
ආත්ම)ය පවිත්ර කර ගත්වත් ද 
ඔහු ජය ලැබීය. තවද සැබැවින්ම 
කවවරක් එය පාපවයහි ගිල් 
වූවේ ද ඔහු පරාජයට පත් විය. 

َها ) ْفلََح َمْن َزَّكَّ
َ
( َوقَْد َخاَب َمْن 9قَْد أ

اَها )  (10َدسَّ

11-15. සමූේ ජනයා හා ඔටු වදනවේ කතා වස්තුව. 

සමූේ ජනයා තම සීමා ඉක්මවා 
අපරාධ කරමින් (එය) වබොරු 
යැයි පැවසුවවෝය. 

هَطْغَواَها ) بَْت َثُموُد ب
 (11َكذَّ

ඔවුන්වේ අභාගයවන්තයා නැගී 
සිටි විට,“වමය අල්ලාහ්වේ ඔටු 
වදනය. (වමයට හිංසා 
වනොකරනු) යැයි ද උවේ පැන් 

ْشَقاَها )
َ
هذه اْنَبَعَث أ ( َفَقاَل لَُهْم 12إ

 (13َرُسوُل الله نَاقََة الله وَُسْقَياَها )
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ස්ථානය (ජලය බීවමන් 
වනොව ක්වන්න) යැයි” ද 
අල්ලාහ්වේ දූතයා පැවසුවව්ය. 

එවිට ඔවුහු ඔහු ව වබොරු 
කව ෝය. පසුව උවේ නහර කපා 
දැමුවවෝය. එබැවින් ඔවුන්වේ 
පරමාධිපති ඔවුන්වේ පාපය 
වහේතුවවන් ඔවුන් මත වව්දනාව 
පහ  කර සුනු විසුනු කව ේය. 
එවමන්ම ඔවුන් ව සමතලා කර 
දැමුවව්ය. තවද ඔවුන්වේ 
අවසානය ගැන ඔහු බියවන්වන් 
නැත. 

ْم  بُوهُ َفَعَقُروَها فََدْمَدَم َعلَْيهه
فََكذَّ

هَذنْبهههْم فََسوَّاَها ) ( َوََل 14َربُُّهْم ب
 (15ََيَاُف ُعْقَباَها )
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92 සූරත් අල්-වලයිල් (රාත්රිය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 21 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-7. අල්ලාහ්වේ බලය විදහා පාමින් ඒ මත දිවුරා වියදම් කිරීවම් 
මහිමය පිළිබඳ දන්වා සිටීම. 

රාත්රිය ආවරණය වන විට ඒ මත 
ද, දහවල (දීප්තිය) වහළි වන විට 
ඒ මත ද, පිරිමියා හා ගැහැනිය 
මැවූ ඔහු මත ද දිවුරමින්. 

هَذا َيْغََش ) ْيله إ
هَذا 1َواللَّ ( َوانلََّهاره إ

ْنَث 2ََتََلَّ )
ُ
َكَر َواْْل  ( َوَما َخلََق اَّلَّ

(3) 

නියත වශවයන්ම නුඹලාවේ 
උත්සාහයන් විවිධය. 

 (4إهنَّ َسْعَيُكْم لََشَّتَّ )

එවහයින් පරිතයාග කර, බිය 
බැතිමත් වී යහපත වගන 
සාක්ෂාත් ක  වකවනකු වූ කලී 
අපි ඔහුට පහසුව වවතට පහසු 
කරන්වනමු. 

ْعَطى َواتَََّق )
َ
ا َمْن أ مَّ

َ
َق 5فَأ ( َوَصدَّ

ُْسََن )
ْ
هاْل هلْيَُّْسَى6ب ُهُ ل  (7) ( فََسُنيََّسر

8-11. මසුරුකම් පාන්නන්ට හිමි වන දඬුවම. 

තවද මසුරු වී, තමන් 
අවශයතාවන්වගන් වතොර 
(ස්වයං පූරිත) යැයි සිතා    
විශිෂ්ට වේ අසතයය ක  
වකවනකු වූ කලී අපි ඔහු ව 
දුෂ්කරතාව වවතට පහසු 
කරන්වනමු. 

ا َمْن ََبهَل َواْسَتْغََن ) مَّ
َ
َب 8وَأ ( َوَكذَّ

ُْسََن )
ْ
هاْل ى ( 9ب هلُْعَّْسَ ُهُ ل فََسُنيََّسر
(10) 

තවද ඔහු (නිරයට) ඇද වැටුණු 
විට ඔහුවේ ධනය ඔහුට 
ප්රවයෝජනය වගන වදන්වන් 
නැත. 

هَذا تََردَّى )  (11َوَما ُيْغِنه َعْنُه َماَُلُ إ
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12-16. නිරය හා වබොරු කරන්නන් හට හිමි වන දඬුවම. 

නියත වශවයන්ම යහමඟ 
ඇත්වත් අප වවතය. තවද නියත 
වශවයන්ම එවලොව හා වමවලොව 
ඇත්වත් අපහට ය. 

هنَّ نَلَا 12إهنَّ َعلَْيَنا لَلُْهَدى ) ( َوإ
وََل 
ُ
َرةَ َواْْل  (13)  لَْْلَخه

එවහයින් මම නුඹලාට 
ඇවිව න ගින්න පිළිබඳ ව 
අනතුරු අඟවමි. 

ى ) نَْذْرتُُكْم نَاًرا تَلَظَّ
َ
 (14فَأ

පිටු පා අසතයය ක  
අභාගයවන්තයා හැර වවන 
කිසිවවක් එහි පිවිස දැවවන්වන් 
නැත. 

ْشََق )
َ
هي 15ََل يَْصََلَها إهَلَّ اْْل ( اَّلَّ
َب َوتََوَلَّ )  (16َكذَّ

17-21. අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ වියදම් කරන, වේව බිය හැඟීවමන් යුතු 
ව කටයුතු කරන උදවිය නිරවයන් ආරක්ෂා කිරීම. 

තවද තම ධනය පිරිනමා පිවිතුරු 
වන බිය බැතිමත් අය ව 
සැබැවින්ම අපි  මුදවා ගන්වනමු. 

ْتََق )
َ
هي يُْؤِته 17وََسُيَجنَُّبَها اْْل

( اَّلَّ
 (18َماََلُ َيََتََّكَّ )

තමා වවත තිබී පිරිනමනු ලැබූ 
කිසිදු සම්පතක් උත්තරීතර තම 
පරමාධිපතිවේ මුහුණට 
(තෘප්තිය අවප්ක්ෂාවවන්) මිස 
(වවන) කිසිවවකු වවනුවවන් 
වනොවීය. තවද ඔහු මතු 
තෘප්තියට පත් වනු ඇත. 

هْعَمة  َُتَْزى  ْنَدهُ مهْن ن َحد  عه
َ
َوَما ْله

لْْعَ 19)
َ
( إهَلَّ ابْتهَغاَء وَْجهه َربرهه اْْل

 (21َولََسْوَف يَْرََض )( 20)
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93 සූරත් අල්-ලුහා (වපරවරුව) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 11 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-11. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාවේ හදවත ස්ථාවර 
කිරීම එතුමාණන් වකවරහි වූ අල්ලාහ්වේ ආශිර්වාදයන් 

අල්ලාහ්වගන් වූ ඇතැම් මඟ වපන්වීම්. 

වපරවරු ව මත දිවුරමින් ( ََح  (1َوالضُّ
තවද රාත්රිය මත දිවුරමින් එය 
(දහවල) ආවරණය කරන විට, 

هَذا َسََج ) ْيله إ
 (2َواللَّ

නුඹවේ පරමාධිපති නුඹ ව 
අතහැර දැමුවව් නැත. එවමන්ම 
ඔහු අමනාප වූවේ ද නැත. 

َعَك َربَُّك َوَما قَََل )  (3َما َودَّ

සැබැවින්ම, තවද ආරම්භයට 
වඩා අවසානය නුඹට වඩාත් 
යහපත් ය. 

وََل )
ُ
َرةُ َخِّْيٌ لََك مهَن اْْل  (4َولَْْلَخه

තවද නුඹවේ පරමාධිපති නුඹට 
මතුවට පිරිනමනු ඇත. එවිට 
නුඹ තෘප්තියට පත් වනු ඇත. 

يَك َربُّ   (5َك َفََتََْض )َولََسْوَف ُيْعطه

ඔහු නුඹ ව අනාථවයකු වලස 
දුටුවව්ය. එවිට ඔහු රැකවරණය 
දුන්වන්ය. තවද නුඹ ව අතරමං 
වූවවකු වලස දුටුවව්ය. එවිට ඔහු 
මඟ වපන්වූවේය. තවද ඔහු නුඹ 
ව අවශයතාව ඇත්වතකු වලස 
දුටුවව්ය. එවිට ඔහු 
ස්වයංවපෝෂිත කව ේය. 

لَْم ََيهْدَك يَتهيًما فَآَوى )
َ
َووََجَدَك ( 6أ

هًَل 7َضاَلًّ َفَهَدى ) ( َووََجَدَك ََعئ
ْغََن )

َ
 (8فَأ
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එවහයින් අනාථයාට කටුක 
වලස වනොස කනු. තවද 
අයදින්නා ව පලවා වනොහරිනු. 
තවද නුඹවේ පරමාධිපතිවේ 
ආශිර්වාදයන් ගැන නුඹ ප්රකාශ 
කරනු. 

ا اْْلَتهيَم فَََل َتْقَهْر ) مَّ
َ
هَل 9فَأ ائ ا السَّ مَّ

َ
( وَأ

هنهْعَمةه َربرَك 10ْر )فَََل َتْنهَ  ا ب مَّ
َ
( وَأ

ْث )  (11فََحدر
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94 සූරත් අලම් නෂර්හ් 

(අපි විවර වනොකව මු ද?) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 8 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-8. අල්ලාහ් අබියස ඔහුවේ දූත මුහම්මේ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා සතු නිලය. 

අපි නුඹවේ හදවත නුඹට පුළුල් 
වනොකව මු ද? 

ْح لََك َصْدَرَك ) لَْم نََْشَ
َ
 (1أ

නුවේ පිට ත මින් තිබූ නුඹවේ 
බර අපි නුඹවගන් ඉවත් කව මු.  

هي 2َوَوَضْعَنا َعْنَك وهْزَرَك ) ( اَّلَّ
ْنَقَض َظْهَرَك )

َ
 (3أ

තවද නුඹවේ කීර්තිය අපි නුඹට 
උසස් කව මු. 

 (4َوَرَفْعَنا لََك ذهْكَرَك )

එබැවින් නියත වශවයන්ම 
දුෂ්කරතාව සමඟ පහසු ව ඇත. 
සැබැවින්ම දුෂ්කාරතාව සමඟ 
පහසු ව ඇත. 

ا ) إهنَّ َمَع الُْعَّْسه يَُّْسً
( إهنَّ َمَع 5فَ

ا )  (6الُْعَّْسه يَُّْسً

එබැවින්, නුඹ (නුඹවේ වලෞකික 
කටයුතු) අවසන් ක  විට 
(මතුවලොව කටයුතු සඳහා) නැගී 
සිටිනු. තවද නුඹවේ පරමාධිපති 
වවත වයොමු වනු. 

إهَذا فََرْغَت فَانَْصْب )
هََل َربرَك 7فَ ( َوإ

 (8فَاْرَغْب )
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95 සූරා අත්-තීන් (අත්තික්කා) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 8 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-8. අල්ලාහ් මිනිසාට ගරු කිරීම හා වේව ප්රතික්වෂේපය හා පාපකම් 
වහේතුවවන් ඔහු ව පහත් කිරීම. 

අත්තික්කා හා ඔලිව් මත ද, 
සිනායි කන්ද මත ද, අභයදායී 
වමම නගරය මත ද දිවුරමින්. 

ْيُتونه ) ينهنَي 1َواتلرنيه َوالزَّ ( َوُطوره سه
مهنيه )2)

َ
 (3( َوَهَذا اِْلَََله اْْل

සැබැවින්ම අපි මිනිසා ව ඉතා 
අලංකාර හැඩයකින් මැව්වවමු. 
පසු ව පහත්වූවන්වගන් වඩා 
පහත් වු අවයකු බවට අපි නැවත 
පත් කව මු. 

ْحَسنه َتْقوهيم  لََقْد َخلَْقَنا اْْله 
َ
نَْساَن ِفه أ

ْسَفَل َسافهلهنَي )4)
َ
 (5( ُثمَّ َرَدْدنَاهُ أ

විශ්වාස වකොට යහකම් ක වුන් 
හැර, ඔවුනට අවසන් වනොවන 
ප්රතිඵල ඇත. 

َاته  اْله لُوا الصَّ هيَن آَمُنوا َوَعمه
إهَلَّ اَّلَّ

ْجٌر َغِّْيُ َمْمُنون  )
َ
 (6َفلَُهْم أ

එබැවින් ඉන් පසු ව විනිශ්චය 
වබොරු යැයි නුඹට පැවසුවව් 
කුමක් ද? විනිශ්චකරුවන්වගන් 
මහා විනිශ්චයකරු අල්ලාහ ්
වනොවව්ද? 

ينه ) هادلر بَُك َبْعُد ب
لَيَْس 7َفَما يَُكذر

َ
( أ

َاكهمهنَي )
ْ
ْحَكمه اْل

َ
هأ  (8الُل ب
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96 සූරත් අල්-අලක් (වල් කැටිය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 19 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-5. කියවීමට ඉවගනීමට හා ලිවීමට වූ නිවයෝගය. 

මැවූ නුඹවේ පරමාධිපතිවේ 
නාමවයන් කියවනු. 

هي َخلََق )  ِمْسِب َربرَك اَّلَّ
ْ
 (1اْقرَأ

ඔහු මිනිසා ව වල් කැටිවයන් 
මැව්වව්ය. 

نَْساَن مهْن َعلَق  )  (2َخلََق اْْله

පෑවනන් ඉගැන් වූ අති 
වගෞරවනීය නුඹවේ 
පරමාධිපතිවේ නාමවයන් 
කියවනු. ඔහු මිනිසාට තමන් 
වනොදැන සිටි දෑ ඉගැන්වූවේය. 

ْكَرُم )
َ
 َوَربَُّك اْْل

ْ
هي َعلََّم 3اْقرَأ ( اَّلَّ

هالَْقلَمه ) نَْساَن َما لَْم َيْعلَْم 4ب َم اْْله
( َعلَّ

(5) 

6-8. මිනිසාවේ ස්වභාවය හා පරමාන්ත දිනය පිළිබඳ අමතක කර 
දැමීම. 

වනොඑවසේය, නියත වශවයන්ම 
මිනිසා සීමාව ඉක්මවා 
යන්වන්ය. තමන් ස්වාධීන යැයි  
ඔහු සිතන්වන්ය. නියත 
වශවයන්ම නැවත හැරී යනුවේ 
නුඹවේ පරමාධිපති වවතය. 

نَْساَن َْلَْطََغ )  إهنَّ اْْله
ْن َرآُه 6ّلََكَّ

َ
( أ

هََل َربرَك الرُّْجََع )7اْسَتْغََن )  (8( إهنَّ إ
 

9-19. අල්ලාහ්වේ මාර්ගවයන් ව ක්වන අපරාධකරුවන් වවත වූ 
අවවාදය 

ගැත්තා සලාතය ඉටු කරන විට 
ඔහු ව ව ක්වන අය ව නුඹ 
දුටුවවහිද? 

هي َيْنََه ) يَْت اَّلَّ
َ
َرأ
َ
هَذا َصَلَّ 9أ ( َعْبًدا إ
(10) 
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ඔහු යහමවඟහි සිටීම වහෝ බිය 
බැතිමත්භාවය පිළිබඳ අණ කර 
සිටීම නුඹ දුටුවවහිද? 

هْن ََكَن لَْعَ الُْهَدى ) يَْت إ
َ
َرأ
َ
ْو 11أ

َ
( أ

هاتلَّْقَوى ) َمَر ب
َ
 (12أ

තවද ඔහු (සතයය) වබොරු කර 
පිටුපෑම නුඹ දුටුවවහි ද? 

َب َوتََوَلَّ ) هْن َكذَّ يَْت إ
َ
َرأ
َ
 (13أ

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 
දකින්වන් යැයි ඔහු වනොදැන 
සිටිවේද? 

نَّ الَل يََرى )
َ
هأ لَْم َيْعلَْم ب

َ
 (14أ

වනොඑවසේය. ඔහු එයින් 
වනොවැ කුවණ් නම් අපි ඉදිරි 
න ල් වකස් වරොදින් (ඔහු ව) 
ඇදවගන එන්වනමු. එනම් වැරදි 
කරමින් ද වබොරුකරමින් ද සිටි 
(ඔහුවේ) න ල් වකස් වරොදිනි. 

َيةه  هانلَّاصه َتهه لَنَْسَفَعْن ب
ْ لَْم يَنْ ّلََكَّ لَِئه

َئة  )( 15) َية  ََكذهبَة  َخاطه  (16نَاصه

එබැවින් ඔහු ඔහුවේ කැඳවුම් 
කරුවන්(වන උදව්කරුවන්)ව 
කැඳවත්වා! මතුවට අපි ද අපවේ 
(නිරවේ භාරකාර මලක්වරුන් 
වන) zසබානියාවරුන් ව 
කැඳවන්වනමු. 

َبانهَيَة 17فَلَْيْدُع نَادهيَُه ) ( َسَنْدُع الزَّ
(18) 

වනොඑවසේය. නුඹ ඔහුට අවනත 
වනොවනු. නුඹවේ (පරමාධිපතිට) 
සජදා කරනු. තවද ඔහුට සමීප 
වනු. 

ْعُه َواْسُجْد َواْقََتهْب )  ََل تُطه
 (19ّلََكَّ
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97 සූරත් අල්-කේර් (බලගතු දෑ) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 5 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-5. වලයිලතුල් කේර් රාත්රිවයහි මහිමයන් 

නියත වශවයන්ම අපි එය 
බලගතු රාත්රිවයහි පහ  කව මු. 

نَْزنْلَاهُ ِفه َْلْلَةه الَْقْدره )
َ
هنَّا أ  (1إ

බලගතු රාත්රිය කුමක්දැ යි නුඹ ව 
දැනුවත් කව ේ කුමක්ද? බලගතු 
රාත්රිය මාස දහසකට වඩා 
උතුම්ය. 

ْدَراَك َما َْلْلَُة الَْقْدره )
َ
َْلْلَُة  (2َوَما أ

لْفه َشْهر  )
َ
 (3الَْقْدره َخِّْيٌ مهْن أ

මලක්වරුන් හා මහා ආත්මය 
(ජිබ්රීල්) තම පරමාධිපතිවේ 
අනුමැතිවයන් සෑම කරුණක්ම 
වගන එහි පහ  වන්වන්ය. 

هإهْذنه  وُح فهيَها ب هَكُة َوالرُّ ُل الَْمََلئ َتََنَّ
ْمر  )

َ
ْم مهْن ُُكر أ  (4َربرهه

ශාන්තියයි ! එය අරුවණෝදය 
උදා වන කාලය වතක් පවතියි. 

َ َحَّتَّ َمْطلَعه الَْفْجره )  (5َسََلٌم ِهه

  



 

 

 
51 

98 සූරත් අල්-බේයිනාත් (පැහැදිලි සාධකය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 8 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-5. අල්ලාහ්වේ දූත මුහම්මේ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන්වේ වැදගත්කම අල් කුර්ආනවේ මහිමය හා එහි දහම් ලත් 

ජනයා වවන් ව යාම. 

වව්ද ග්රන්ථ සතු ජනයා හා 
ආවේශ තබන්නන් අතුරින් වූ 
ප්රතික්වෂේප ක  අය තමන් වවත 
පැහැදිලි සාධකය පැමිවණන 
වතක් (ප්රතික්වෂේප කිරීවමන්) 
ඉවත්වන්වනෝ වනොවූහ. 

ْهله 
َ
هيَن َكَفُروا مهْن أ لَْم يَُكنه اَّلَّ

نَي َحَّتَّ  الْكهَتابه َوالُْمَْشهكهنَي ُمْنَفكر
تهَيُهُم اِْلَيرَنُة )

ْ
 (1تَأ

එනම් පිවිතුරු කරන ලද පත්රිකා 
කියවන අල්ලාහ්වගන් වූ වේව 
දූතයා ය. 

َرةً  َرُسوٌل مهَن الله َيْتلُو ُصُحًفا ُمَطهَّ
(2) 

එහි නිවැරදි නීති රීති ඇත. ( 3فهيَها ُكُتٌب َقيرَمٌة) 

තවද වව්ද ග්රන්ථය පිරිනමනු 
ලැබූ ජනයා ඔවුනට පැහැදිලි 
සාධකය පැමිණීවමන් පසු ව මිස 
ඔවුහු වවන් ව වනොගියහ. 

َق  وتُوا الْكهَتاَب إهَلَّ مهْن َوَما َتَفرَّ
ُ
هيَن أ اَّلَّ

 (4َبْعده َما َجاَءْتُهُم اِْلَيرَنُة )

පිවිතුරු දහම අල්ලාහ්ට පුද 
කරමින් ඔහු ව නැමදීමටත් 
සලාතය සථ්ාපිත කිරීමටත් 
zසකාත් පිරිනැමීමටත් මිස ඔවුහු 
අණ කරනු වනොලැබුවවෝය. 
තවද ඍජු දහම වනුවේ එයයි. 

مهُروا إهَلَّ 
ُ
نَي ََلُ َوَما أ َْعُبُدوا الَل ُُمْلهصه ْله

ََلةَ َويُْؤتُوا  يَن ُحَنَفاَء َويُقهيُموا الصَّ ادلر
هَك دهيُن الَْقيرَمةه ) ََكةَ َوَذل  (5الزَّ

6. වේව ප්රතික්වෂේපකයින්ට දඬුවම හිමි බවට වූ ප්රතිඥාව. 



 

 

 
52 

සැබැවින්ම පුස්තක ලත් ජනයා 
හා ආවේශ තබන්නන් අතුරින් වූ 
ප්රතික්වෂේප ක වුන් නිරා 
ගින්වනහිය. ඔවුහු එහි 
සදාතනිකවයෝ වවති. ඔවුන්මය 
මැවීම් අතුරින් ඉතා අයහපත්ම 
මැවීම වනුවේ. 

ْهله الْكهَتابه 
َ
هيَن َكَفُروا مهْن أ إهنَّ اَّلَّ

هيَن فهيَها  َوالُْمَْشهكهنَي ِفه نَاره َجَهنََّم َخادله
وََلهَك ُهْم ََشُّ الَْْبهيَّةه )

ُ
 (6أ

7,8. වේව විශ්වාසවන්තයින්ට ස්වර්ගය හිමි බවට වූ ශුභාරංචිය. 

සැබැවින්ම විශ්වාස වකොට 
දැහැමි ක්රියාවන් ක වුන් වන 
ඔවුහුමය මැවීම් අතුරින් වශ්රේෂ්ඨ 
වන්වනෝ. 

َاته  اْله لُوا الصَّ هيَن آَمُنوا َوَعمه إهنَّ اَّلَّ
وََلهَك ُهْم َخِّْيُ الَْْبهيَّةه )

ُ
 (7أ

ඔවුන්වේ පරමාධිපති අබියස වූ 
ඔවුන්වේ ප්රතිඵල වනුවේ 
පහළින් ගංගාවන් ගලා බසන්ා 
අේන් නම් ස්වර්ග උයන්ය. ඔවුහු 
එහි සදහටම සදාතනිකවයෝ 
වවති. අල්ලාහ් ඔවුන් ව 
පිළිගත්වත්ය. ඔවුහුද ඔහු ව 
පිළිගත්වතෝය. එය තම 
පරමාධිපතිට බිය වූ අයටය. 

ْم َجنَّاُت َعدْ  ْنَد َربرهه ن  َجَزاُؤُهْم عه
هيَن فهيَها  ْنَهاُر َخادله

َ
ََتْرهي مهْن ََتْتهَها اْْل

َ الُل َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه  بًَدا َرِضه
َ
أ

َ َربَُّه  هَمْن َخِشه هَك ل  (8)َذل
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සාල් (කම්පනය)zසිල්zස් zඅ සූරත් 99 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 8 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-8. අවසන් දිනවේ සිදු වන ඇතැම් අර්බුද හා අණුවක තරම් වහෝ 
යහපතක් වහෝ අයහපතක් කර ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ සියුම් විනිශ්චය. 

මහවපොව ොව එහි කම්පනවයන් 
කම්පනය කරනු ලැබූ විට 

ْرُض 
َ
هَذا ُزلْزهلَته اْْل  (1زهلَْزالََها )إ

මහවපොව ොව එහි ඇති බර 
බැහැර කරන විට 

ْثَقالََها )
َ
ْرُض أ

َ
ْخرََجته اْْل

َ
 (2وَأ

එයට කුමක් වී ඇත්දැ යි මිනිසා 
පවසයි. 

نَْساُن َما لََها ) اَل اْْله
 (3َوقَ

එදින සැබැවින්ම නුවේ 
පරමාධිපති එයට දැනුම් දුන් 
බවට එය එහි වතොරතුරු පිළිබඳ 
දන්වා සිටියි. 

ْخَباَرَها )يَْومَ 
َ
ُث أ نَّ َربََّك 4ئهذ  َُتَدر

َ
هأ ( ب

ْوََح لََها )
َ
 (5أ

එදින තම ක්රියාවන් දැක ගනු 
පිණිස ජනයා කණ්ඩායම් 
වශවයන් පිටත් ව පැමිවණයි. 

ْوا  هُِّيَ ْشَتاتًا ل
َ
يَْوَمئهذ  يَْصُدُر انلَّاُس أ

ْعَمالَُهْم )
َ
 (6أ

එවහයින් කවවරක් අණුවක් 
තරම් ප්රමාණයකින් යහපතක් 
කර ඇත්වත් ද ඔහු එය දැක 
ගනී. 

ة  َخِّْيًا يَرَهُ )  (7َفَمْن َيْعَمْل مهْثَقاَل َذرَّ
 

කවවරක් අණුවක් තරම් 
ප්රමාණයකින් අයහපතක් කර 
ඇත්වත්ද ඔහු එය දැක ගනී. 

ا يَرَهُ ) ة  ََشًّ  (8َوَمْن َيْعَمْل مهْثَقاَل َذرَّ
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100 සූරත් අල්-ආදියාත් (දිව යන දෑ) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 11 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-11. මිනිසා තම පරමාධිපතිවේ දායාදයන් ප්රතික්වෂේප කරන බවටත් 
ධනය අධික වලස ඇලුම් කරන බවටත් අවසාන දිනය පිළිබඳ ව 

අමතක කරමින් කටයුතු කරන බවටත් දිවුරා පැවසීම. 

හති දමමින් වව්ගවයන් දිව යන 
දෑ මත දිවුරමින් 

 (1َوالَْعادهيَاته َضْبًحا )

කුර ගැටීවමන් ගිනි පුපුරු 
නංවන දෑ මතද 

الُْمورهيَاته قَْدًحا )
 (2فَ

තවද අලුයවමහි ආක්රමණය 
කරන දෑ මතද දිවුරමින් 

 (3فَالُْمغهِّيَاته ُصْبًحا )

එවිට එමගින් උන් දූවිලි 
නංවමින් කණ්ඩායම් වශවයන් 
(සතුරන්) මැදට පිවිවසති. 

ههه َنْقًعا ) ثَْرَن ب
َ
ههه ََجًْعا ( 4فَأ فَوََسْطَن ب
(5) 

නියත වශවයන්ම මිනිසා තම 
පරමාධිපතිට ගුණමකුය. තවද 
ඇත්වතන්ම ඔහු එයට 
සාක්ෂිකරුවවක් වව්. තවද 
ඇත්වතන්ම ඔහු වස්තුවට දැඩි 
වලස ඇලුම් කරන්වනක් වව්. 

هَربرهه لََكُنوٌد ) نَْساَن ل هنَُّه لَْعَ 6إهنَّ اْْله ( َوإ
هَك لََشههيٌد ) َِّْيه ( 7َذل

ْ
ُبر اْل هنَُّه ْله َوإ

يٌد )  (8لََشده

නමුත් මිනීව වල් තු  ඇති දෑ 
පිට කරනු ලබන වග ඔහු 
වනොදන්වන් ද? 

َ َما ِفه الُْقُبوره ) هَذا ُبْعَثه فَََل َيْعلَُم إ
َ
 (9أ

තවද හදවත් තු  ඇති දෑ වහළි 
කරනු ලබන වග (ඔහු 
වනොදන්වන්) ද? 

ُدوره ) َل َما ِفه الصُّ  (10وَُحصر
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නියත වශවයන්ම එදින 
ඔවුන්වේ පරමාධිපති ඔවුන් 
පිළිබඳ ව සර්ව ප්රඥාවන්තය. 

ْم يَْوَمئهذ  َْلَبهٌِّي ) ههه  (11إهنَّ َربَُّهْم ب

  



 

 

 
56 

101 සූරත් අල්-කාරිආ (කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම) 

  මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 11 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-11. අවසන් දිනවේ සිදු වන අර්බුද හා එහි දී මිනිසාවේ තත්ත්වයන්. 

කම්පනය ඇති කරන සිදුවීමකි. 
කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම 
කුමක් ද? කම්පනය ඇති කරන 
සිදුවීම කුමක්දැ යි නුඹට දැනුම් 
දුන්වන් කුමක්ද? 

( َوَما 2الَْقارهَعُة )( َما 1الَْقارهَعُة )
ْدَراَك َما الَْقارهَعُة )

َ
 (3أ

එදින මිනිසා විසිරී යන වම්රුන් 
වමන් වනු ඇත. 

يَْوَم يَُكوُن انلَّاُس ََكلَْفَراشه الَْمْبُثوثه 
(4) 

තවද කඳු පීරනු ලැබූ වලොම් 
වමන් වනු ඇත. 

َباُل ََكلْعهْهنه الَْمْنُفوشه  ه
ْ
َوتَُكوُن اْل

(5) 

එබැවින් තම (යහකම්හි) තුලාව 
බරින් වැඩි වූ අය නම්, ඔහු 
තෘප්තිමත් ජීවිතවයහි පසු වවයි. 

ا َمْن َثُقلَْت َمَوازهيُنُه ) مَّ
َ
( َفُهَو ِفه 6فَأ

َية  ) يَشة  َراضه  (7عه

තවද තම (යහකම්හි) තුලාව 
බරින් සැහැල්ලු වී ගිය අය නම්, 
ඔහුවේ වාසස්ථානය හාවියා වව්. 

ا َمْن َخفَّ  مَّ
َ
ُه 8ْت َمَوازهيُنُه )وَأ مُّ

ُ
( فَأ

 (9َهاوهيٌَة )

තවද එය (හාවියා) කුමක්දැ යි 
ඔබ ව දැනුවත් කව ේ කුමක්ද? 
(එය) දැඩි උෂ්ණවයන් යුත් 
ගින්නකි. 

ْدَراَك َما ههَيْه )
َ
( نَاٌر َحامهَيٌة 10َوَما أ
(11) 
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102 සූරත් අත්-තකාසුරු (අධික ව රැස් කිරීම) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 8 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-8. වලෞකික ජීවිතය මත ඇති දැඩි ඇල්ම හා අවසන් දිනවේ නිරය 
පිළිබඳ ව මිනිසාට බිය වැේදීම. 

නුඹලා මිනීව වල් හමු වන තුරු 
තරඟ වදිමින් (වස්තුව) අධික 
වලස රැස් කිරීම (අල්ලාහ් ව 
සිහිපත් කිරීවමන්) නුඹලා ව 
වවනතකට වයොමු කර ඇත. 

لَْهاُكُم اتلَََّكثُُر )
َ
( َحَّتَّ ُزْرُتُم 1أ

هَر )  (2الَْمَقاب

එවසේ වනොව, නුඹලා මතු දැන 
ගන්වනහුය. යළි එවසේ වනොව, 
නුඹලා මතු දැන ගන්වනහුය. 

( ُثمَّ ّلََكَّ َسْوَف 3ّلََكَّ َسْوَف َتْعلَُموَن )
 (4َتْعلَُموَن )

එවසේ වනොව නුඹලා ස්ථාවර 
දැනුමින් දැන ගන්වනහු නම් 
නුඹලා සැබැවින්ම නිරය දකිනු 
ඇත. 

لَْم  ( 5اْْلَقهنيه )ّلََكَّ لَْو َتْعلَُموَن عه
يَم ) َحه

ْ
ُونَّ اْل  (6لَََتَ

පසු ව  නුඹලා එය තිරසාර වලස 
දකිනු ඇත. 

َها َعنْيَ اْْلَقهنيه )
ُونَّ  (7ُثمَّ لَََتَ

තවද එදින නුඹලා (භුක්ති වින්දා 
වූ) සැප සම්පත් පිළිබඳ ව 
විමසනු ලබනු ඇත. 

لُنَّ يَْوَمئهذ  َعنه انلَّعهيمه )
َ
 (8ُثمَّ لَتُْسأ
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103 සූරත් අල්-අසර්් (කාලය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 3 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ් වේ නාමවයනි. 

1-3. වේව ප්රතික්වෂේපකයාවේ තත්ත්වය හා වේව විශ්වාසවන්තයාවේ 
තත්ත්වය. 

කාලය මත දිවුරමින්.  ( 1َوالَْعِْصه) 

සැබැවින්ම මිනිස් වර්ගයා 
අලාභවයහි පසු වවති. 

نَْساَن لَِفه ُخَّْس  )  (2إهنَّ اْْله
නමුත් (සතයය) විශ්වාස කර, 
දැහැමි ක්රියාවන් ඉටු කර, තවද 
සතය පිළිබඳ එකිවනකාට 
උපවදස් දී, තවද ඉවසීම පිළිබඳව 
ද එකිවනකාට උපවදස් දුන් අය 
හැර. 

َاته إهَلَّ  اْله لُوا الصَّ هيَن آَمُنوا َوَعمه اَّلَّ
ْْبه ) هالصَّ َقر َوتََواَصْوا ب

ْ
هاْل  (3َوتََواَصْوا ب
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104 සූරත් අල්-හුමසා (වදොස් නගමින් නින්දා බස් කියන)   

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 9 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-9. ජනයාට අපහාස කරමින් වදොස් නගමින් කටයුතු කරන අයට 
ම වුන් වකවරන් නැගිටුවනු ලබන දිනවේ හිමි වන විපාකය පිළිබඳ 

ප්රතිඥාව. 

වදොස් නගමින් නින්දා බස් කියන  
අපහාස කරමින් වක් ාම් කියන 
සෑම වකවනකුටම විනාශය අත් 
වව්වා! ඔහු ධනය රැස් වකොට එය 
ගණන් කරන්වනක්ය. 

هي ََجََع 1َوْيٌل لهُكر ُهَمَزة  لَُمَزة  ) ( اَّلَّ
َدهُ )  (2َماًَل َوَعدَّ

නියත වශවයන්ම ඔහුවේ ධනය 
ඔහු ව සදාකල් ජීවත් කරනු 
ඇතැ යි ඔහු සිතයි. 

هُ ) ْخََلَ
َ
نَّ َماََلُ أ

َ
 (3َُيَْسُب أ

එවසේ වනොව සැබැවින්ම ඔහු 
හුතමාවව හි වහ නු ලබයි. 
හුතමා ව යනු කුමක්දැ යි නුඹලා 
ව දැනුවත් කව ේ කුමක්ද? එය 
අවු නු ලැබූ අල්ලාහ්වේ 
ගින්නය. එය සිත් මත එබිකම් 
කරයි. (පසාරු කරයි) 

َُطَمةه )
ْ
 َْلُنَْبَذنَّ ِفه اْل

ْدَراَك 4ّلََكَّ
َ
( َوَما أ

َُطَمُة )
ْ
( 6ةُ )( نَاُر الله الُْموقَدَ 5َما اْل

ْفئهَدةه )
َ
لهُع لَْعَ اْْل ِته َتطَّ

 (7الَّ

සැබැවින්ම එය, උස් කුලුනු තු  
(හිරකර) ඔවුන් වට කර 
ගන්නකි. 

َها َعلَْيههْم ُمْؤَصَدٌة )
هنَّ ( ِفه َعَمد  8إ

َدة  )  (9ُمَمدَّ
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105 සූරත් අල්-ෆීල් (ඇතා) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 5 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-5. ඇත් වසේනාවව් කතා වස්තුව. 

නුඹවේ පරමාධිපති ඇත් 
වසේනාව සමඟ කටයුතු කව ේ 
වකවසේදැ යි නුඹ නුදුටුවවහිද? 

ْصَحابه 
َ
هأ لَْم تََر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ب

َ
أ

 (1الْفهيله )

ඔවුන්වේ කුමන්ත්රණය මු ා 
කිරීවමහි පත් වනොකව ේද? 

َعْل َكْيَدُهْم ِفه تَْضلهيل  )
لَْم ََيْ

َ
 (2أ

තවද ඔහු ඔවුන් මත රංචු 
වශවයන් කුරුල්ලන් එව්වව්ය. 

بَابهيَل )
َ
ْرَسَل َعلَْيههْم َطِّْيًا أ

َ
 (3وَأ

උන් ඔවුන් මත පුලුස්සන ලද 
මැටි වලින් වූ ගල් වහළුවව්ය. 
එවිට ඔවුන් ව කා දමන ලද පිදුරු 
වමන් ඔහු පත් කව ේය. 

يل  )
جر هَجاَرة  مهْن سه ْم ِبه ( 4تَْرمهيهه

ُكول  )
ْ
َجَعلَُهْم َكَعْصف  َمأ

 (5فَ
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106 සූරත් කුවරයිෂ් (කුවරයිෂව්රු) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 4 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-4. 1-4. කුවරයිෂ්වරුන් වවත පිරිනමන ලද දායාදයන් හා ඒවා 
පිරිනැමූ අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරන වමන් ඔවුන් වවත ක  ඇරයුම. 

කුවරයිෂ්වරුන්හට හුරුපුරුදුකම් 
ඇති කිරීම වවනුවවන් ද  

يََلفه قَُريْش  ) ه  (1ْله

ශීත හා ග්රීෂ්ම ඍතුවන් හි 
(වයාපාර කටයුතු සඳහා) 
තවලවමහි යෑමට ඔවුන්හට 
හුරුපුරුදුකම් ඇති කිරීම 
වවනුවවන් ද  

ْيفه ) َتاءه َوالصَّ ْم رهْحلََة الشر هيََلفههه  (2إ

වමම නිවවසේ පරමාධිපතිට 
ඔවුන් නැමදුම් කරත්වා ! 

 (3فَلَْيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اِْلَْيته )

කුසගින්වනන් (සිටි) ඔවුනට 
ආහාර පිරිනමා බිවයන් (සිටි) 
ඔවුනට ආරක්ෂාව පිරිනැමුවව් 
ඔහුය. 

ْطَعَمُهْم مهْن ُجوع  َوآَمَنُهْم مهْن 
َ
هي أ اَّلَّ
 (4َخْوف  )
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107 සූරත් අල්-මාඌන් (අල්ප වස්තූන්) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 7 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-7. විනිශ්චය දිනය ප්රතික්වෂේප කරන්නන්වේ ගුණාංග හා 
කුහකයින්. 

විනිශ්චය දිනය වබොරු කරන අය 
නුඹ දුටුවවහි ද 

ينه ) هادلر ُب ب
هي يَُكذر يَْت اَّلَّ

َ
َرأ
َ
 (1أ

එනම් ඔහු කවවරක්ද යත් 
අනාථයා ව පලවා හරියි. තවද 
දුප්පතාවේ ආහාරය (ලබා දීම) 
පිළිබඳ ව දිරි වනොගන්වයි. 

هي يَُدعُّ اْْلَتهيَم ) هَك اَّلَّ ( َوََل 2فََذل
 َطَعامه الْمهْسكهنيه )

 (3َُيُضُّ لَْعَ

එවමන්ම සලාතය ඉටු 
කරන්නන්හට විනාශය අත් 
වව්වා! ඔවුහු කවරහු ද යත් ඔවුහු 
තමන්වේ සලාතය පිළිබඳ ව 
සැලකිල්ලක් දක්වන්වනෝ 
වනොවූහ. අන් අයට වපන්වා 
(පුරසාරම් වදොඩ)න්නන් වූහ. 
වනොවටිනා අල්ප වස්තූන් (පිරි 
නැමීම) පවා ව ක්වන්වනෝ වූහ. 

هلُْمَصلرنَي ) هيَن ُهْم َعْن 4فََوْيٌل ل ( اَّلَّ
ْم َساُهوَن ) ههه هيَن ُهْم 5َصََلت ( اَّلَّ

 (7( َويَْمَنُعوَن الَْماُعوَن )6يَُراُءوَن )
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108 සූරත් අල්-කව්සර් (අසීමිත සම්පත්) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 4 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-3. වේව දූත මුහම්මේ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා වවත 
අල්ලාහ් පිරිනැමූ භාගයය හා එතුමාණන්හට අවමන් ක වුනට දුන් 

ප්රතිචාරය. 

නියත වශවයන්ම අපි නුඹට 
අසීමිත සම්පත් පිරිනැමුවවමු. 

ْعَطْيَناَك الَْكْوثََر )
َ
هنَّا أ  (1إ

එබැවින් නුඹ නුඹවේ 
පරමාධිපතිට සලාතය ඉටු කර 
නුඹ සවතකුවේ වගල කපා 
හරිනු. 

هَربرَك َواْْنَْر )  (2فََصلر ل

නියත වශවයන්ම නුඹට වදොස් 
පවරන්නා වන ඔහුමය වප පත 
වනොමැත්තා. 

ْبََتُ )
َ
هَئَك ُهَو اْْل  (3إهنَّ َشان
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109 සූරත් අල්-කාෆිරූන් (වේව ප්රතික්වෂේපකවයෝ) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 6 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-6. වේව ප්රතික්වෂේපකයින්වේ දහමින් හා ඔවුන්වේ ඇදහිලිවලින් 
වැ කී සිටීම අනිවාර්යය බව දැන්වීම. 

අවහෝ වේව ප්රතික්වෂේපකයිනි! ( يَُّها الََْكفهُروَن
َ
 (1قُْل يَا أ

නුඹලා නමදින දෑ මම 
වනොනමදිමි. තවද නුඹලා ද  මා 
නමදින දෑ නමදින්වනෝ 
වනොවන්වනහුය. 

ْعُبُد َما َتْعُبُدوَن )ََل 
َ
ْنُتْم 2أ

َ
( َوََل أ

ْعُبُد )
َ
هُدوَن َما أ  (3ََعب

තවද නුඹලා නැමදූ දෑ මම 
නමදින්වනක් වනොවූවයමි. මා 
නමදින දෑ නුඹලා ද නමදින්වනෝ 
වනොවූහ. 

هٌد َما َعَبْدُتْم ) نَا ََعب
َ
ْنُتْم 4َوََل أ

َ
( َوََل أ

ْعُبُد )
َ
هُدوَن َما أ  (5ََعب

නුඹලාට නුඹලාවේ දහමය. මට 
මාවේ දහමය. 

َ دهينه )  (6لَُكْم دهيُنُكْم َوِله
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110 සූරත් අන්-නසර්් (උපකාරය) 

මදීනාවවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 3 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-3. මක්කාහ් ජයග්රහණය හා එය නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන්ට නියත වශවයන්ම හිමි වන බව දැනුම් දීම. 

අල්ලාහ්වේ උපකාරය හා 
(මක්කාහ්) ජයග්රහණය පැමිණි 
විටද 

هَذا َجاَء نَِْصُ الله َوالَْفْتُح )  (1إ

තවද අල්ලාහ්වේ දහමට ජනයා 
කණ්ඩායම් වශවයන් පිවිවසනු 
නුඹ දකින විට ද 

يَْت 
َ
انلَّاَس يَْدُخلُوَن ِفه دهينه الله َوَرأ

ْفَواًجا )
َ
 (2أ

එවිට නුඹ නුඹවේ 
පරමාධිපතිවේ ප්රශංසාව තුළින් 
ඔහු ව පිවිතුරු කරනු. තවද 
ඔහුවගන් සමාව අයැද සිටිනු. 
නියත වශවයන්ම ඔහු 
අතික්ෂමාශීලී විය. 

هنَُّه ََكَن  َْمده َربرَك َواْسَتْغفهرْهُ إ فََسبرْح ِبه
 (3تَوَّابًا )
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111 සූරත් අල්-මසේ (රට ඉඳි වකඳි) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 5 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-5. අබූ ලහබ් වවත හා ඔහුවේ බිරිය වවත වූ ආවක්රෝශය හා ඔවුන් 
වදවදනා රැවඳන ස්ථානය. 

අබූ ලහබ්වේ දෑත් විනාශ වව්වා! 
ඔහු ද විනාශ වව්වා ! 

ِبه لََهب  َوتَبَّ )
َ
 (1َتبَّْت يََدا أ

ඔහුවේ ධනය ද ඔහු ඉපැයූ දෑ ද 
ඔහුට ඵලක් වගන දුන්වන් නැත. 

ْغََن َعْنُه َماَُلُ َوَما َكَسَب )
َ
 (2َما أ

මතුවට ඔහු ද දර උසුලන්නියක් 
වූ ඔහුවේ බිරිය ද අේනි 
ජාලාවවන් යුත් නිරයට පිවිස 
දැවවනු  ඇත. ඇයවේ වගවලහි 
ඉඳි වකඳි වලින් යුත් කඹයකි. 

تُُه 3َسَيْصََل نَاًرا َذاَت لََهب  )
َ
( وَاْمرَأ

ََطبه )
ْ
َها َحْبٌل 4مَحَّالََة اْل يده ( ِفه جه
 (5مهْن َمَسد  )
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112 සූරත් අල්-ඉක්ලාස ්(චිත්ත පාරිශුේධිය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 4 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-3. අල්ලාහ්වේ ඒකීයභාවය පිවයකු වහෝ දරුවකු වහෝ හවුල් 
කරුවකු වහෝ ඔහුට සමාන කිසිවකු වහෝ ඔහුට වනොමැති බව 

පවසමින් ඔහු ව පිවිතුරු කිරීම. 

(නබි මුහම්මේ) පවසනු. ඔහු 
එනම් අල්ලාහ් ඒකීයය. 

َحدٌ  اللُ  ُهوَ  قُْل 
َ
 (1) أ

අල්ලාහ් ස්වාධීනය.  َُمدُ  الل  (2) الصَّ

ඔහු ජනිත වනොකව ේය. තවද 
ජනිත කරනු වනොලැබුවව්ය 

ْ  لَمْ   (3) يُودَلْ  َولَمْ  يََله

තවද ඔහුට සමාන කිසිවවකු 
වනොවීය. 

َحدٌ  ُكُفًوا ََلُ  يَُكنْ  َولَمْ 
َ
 (4) أ
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113 සූරත් අල්-ෆලක් (අරුවණෝදය) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 4 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-5. මැවීම් තුළින් සිදු වන හානියන්වගන් ආරක්ෂාව උත්තරීතර 
අල්ලාහ් වවතින් පැතීම අනිවාර්යය. 

(නබි මුහම්මේ) නුඹ පවසනු. 
අරුවණෝදවේ පරමාධිපති 
වවතින් මම ආරක්ෂාව පතමි. 

ُعوذُ  قُْل 
َ
هَربر  أ  (1) الَْفلَقه  ب

ඔහු මැවූ දෑහි හානිවයන් ද  ْ(2) َخلََق  َما ََشر  مهن 

තවද අඳුර විහිදුණු විට එහි 
හානිවයන් ද 

ق   ََشر  َومهنْ  هَذا ََغسه  (3) َوقََب  إ

තවද ගැට මත පිඹින්නියන්වේ 
හානිවයන් ද 

اثَاته  ََشر  َومهنْ   (4) الُْعَقده  ِفه  انلَّفَّ

ඊර්ෂයා කරන්නා ඊර්ෂයා ක  
විට එහි හානිවයන් ද (ආරක්ෂාව 
පතමි.) 

د   ََشر  َومهنْ  هَذا َحاسه  (5) َحَسدَ  إ
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114 සූරත් අන්-නාස් (මිනිසුන්) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් 6 කි. 

ْيمه  الرَّمحنه  الله  ِمْسِب   الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-6. ජින් හා මිනිසුන් අතුරින් වූ නපුරු බලවව්ගයන්වගන් ආරක්ෂාව 
අල්ලාහ් වවතින් පැතීම අනිවාර්යය. 

(නබි මුහම්මේ) නුඹ පවසනු. 
මිනිසුන්වේ වදවියා වූ ද 
මිනිසුන්වේ රජු වූ  ද මිනිසුන්වේ 
පරමාධිපති වවතින් මම 
ආරක්ෂාව පතමි. 

ُعوذُ  قُْل 
َ
هَربر  أ  َملهكه ( 1) انلَّاسه  ب
هََله ( 2) انلَّاسه   (3) انلَّاسه  إ

සිත් තු  කුතුහලයන් ඇති කරන 
ජින්නුන්වගන්ද, මිනිසුන්වගන්ද 
වූ  කිලිටි කුකුස් 
ඇතිකරන්නාවේ හානිවයන් 
(ආරක්ෂාව අල්ලාහ් වවතින් 
පතමි.) 

َنَّاسه  الْوَْسَواسه  ََشر  مهنْ 
ْ
هي( 4) اْل  اَّلَّ

 مهنَ ( 5) انلَّاسه  ُصُدوره  ِفه  يُوَْسوهُس 
نَّةه  ه
ْ
 (6) َوانلَّاسه  اْل
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