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53 සූරත් අන්-නජ්ම් (තාරකා) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 62 කි. 

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්වේ නාමවයනි. 

1-18 වහී පිළිබඳ තහවුරු කිරීම ජිබ්රීල් (අලේහිස් සලාම්) තුමාණන් ව නබි 

තුමාණන් දෑසින් දැක ගැනීම සහ අල්ලාහ්වේ මහත් සාධක. 

තවද තරු මත දිවුරමින් එය අවරට 

යන විට 

هَذاَِهَوىِ  ِإ ِ{1} َوانلَّْجمه

තවද නුඹලාවේ සහචරයා මංමුළා 

වනොවීය. තවද ඔහු වනොමග 

වනොගිවේය. 

ِ ُبُكْمَِوَماَِماَِضلَّ َصاحه
ِ{2} َغَوىِ 

තවද ඔහු මවනෝ ඉච්ඡාවවන් කතා 

වනොකරයි. 

ِالَْهَوىِ  ُقَِعنه ِ{3} َوَماَِيْنطه

එය වහළි දරව් කරන ලද වේව 

පණිවිඩ මිස නැත. 
ِيُوَحِ  َِوْْحٌ هْنُِهَوِإهَّلَّ ِ{4} إ

අති බලවත් වකවනකු එය 

ඉගැන්වීය. 

يُدِالُْقَوىِ  ِ{5} َعلََّمُهَِشده

(ඔහු අලංකාර) පරිපූර්ණ හැඩවයන් 

යුක්ත විය. තවද ඔහු (ඉහළට නැග) 

රැඳී සිටිවේය.  

ٍةِفَاْسَتَوىِ  ِ{6} ُذوِمهرَّ

තවද ඔහු ඉහළම ක්ෂතිජවයහි විය.  ِ ْْعَ
َ
ِاْْل قه

فُ
ُ
هاْْل ِ{7} َوُهَوِب

පසු ව  ඔහු පහළට පැමිණ ළඟා විය.   ِ َِدنَاَِفَتَدّلَّ ِ{8} ُثمَّ
එවිට ඔහු දුනු වදකක දුර ප්රමාණයට 

විය. එවසේ නැතවහොත් ඊටත් වඩා 

සමීප විය. 

ْدَنِ 
َ
ْوِأ
َ
ِأ ِ{9} فَََكَنِقَاَبِقَْوَسْْيه
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එවිට තම ගැත්තාට ඔහු වහළි කළ 

වේ ඔහු වහළි කවළේය.   
ْوَحِ 

َ
َماِأ هِه َِعْبده هَّل  ِإ ْوَح 

َ
ِ{10} فَأ

ඔහු (නබිවරයා) දුටු දෑ (ඔහුවේ)  

සිත වබොරු වනොකවළේය. 
ىِ َماَِكَذَبِ

َ
ِ{11} الُْفَؤاُدَِماِرَأ

එවහයින් ඔහු දුටු දෑ සම්බන්ධවයන් 

නුඹලා ඔහු සමග වාද කරන්වනහු 

ද? 

َِماِيََرىِ  َفُتَماُرونَُهَِْعَ 
َ
ِ{12} أ

තවද තවත් වතාවක පහළ වීමකින් 

ඔහු(නබිවරයා) ඔහු ව දුටුවව්ය. 

ْخَرىِ 
ُ
ِ{13} َولََقْدَِرآهُِنَْزلًَةِأ

සිේරතුල් මුන්තහා (වහවත් මායිම  

පිහිටි ගසක්) අබියසය. 
الُْمْنَتَهِ  ْدَرةِه ْنَدِسه ِ{14} عه

ඒ අබියස ජන්නතුල් මඃවා (වහවත් 

ස්වර්ග උයන) විය. 

َوىِ 
ْ
ْنَدَهاَِجنَُّةِالَْمأ ِ{15} عه

සිේරා ගස ආවරණය කරන දෑ 

ආවරණය කරන විට. 
ْدَرةََِماِ هْذَِيْغََشِالسِّ إ

ِ{16} َيْغََشِ 
බැල්ම ඉවත් වනොවීය. එවසේම එය 

සීමාව ඉක්ම වනොවීය. 
َِوَماَِطَغِ  ِ{17} َماَِزاَغِاْْلَََصُ

තම උත්තම පරමාධිපතිවේ ඉමහත් 

සංඥා කිහිපයක් සැබැවින්ම ඔහු 

දුටුවව්ය. 

ِ َِربِّهه ِمهْنِآيَاته ى 
َ
لََقْدَِرأ
ِ{18} الُْكْْبَىِ 

19-30 පිළිම වන්දනාවව් මුළාව. ඒවා නැමදුම් කරන්නන් සමග වකවරන 
සාකච්ඡාව සහ ඔවුන්වේ අඥානභාවය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම. 

ලාත් හා උzසz්සා නුඹලා දුටුවවහු ද?  َِتَِوالُْعزَّى ْيُتُمِالَّلَّ
َ
فَرَأ
َ
ِ{19} أ

අවනක් තුන්වැනියා මනාත්ය   ِْخَرى
ُ
ََةِاْْل ِ{20} َوَمَناةَِاثلَّاثله

නුඹලාට පිරිමි(දරුව)න් හා ඔහුට 

ගැහැනු(දරුව)න් ද? 
ْنَثِ 
ُ
َكُرَِوََلُِاْْل لَُكُمِاذلَّ

َ
ِ{21} أ
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එවිට එය අසාධාරණ වබදීමකි.  ِزَيى هًذاِقهْسَمٌةِضه َكِإ
هلْ ِ{22} ت

ඒවා නුඹලා හා නුඹලාවේ මුතුන් 

මිත්තන් ඒවාට නම් තැබූ නාමයන් 

මිස නැත. ඒවා පිළිබඳ කිසිදු 

බලතල අල්ලාහ් පහළ 

වනොකවළේය. ඔවුහු අනුමානය හා 

සිත් ආශා කරන දෑ මිස 

(වවවනකක්) අනුගමනය 

වනොකරති. ඔවුන්වේ 

පරමාධිපතිවගන් ඔවුන් වවත 

සැබැවින්ම යහමග පැමිණ ඇත. 

ْسَماٌءِ
َ
ِأ ِإهَّلَّ َ ْنُتْمِإهْنِِهه

َ
ْيُتُموَهاِأ َسمَّ

هَهاِمهْنِ ِب ُ نَْزَلِاَّللَّ
َ
َوآبَاُؤُكْمَِماِأ

ِِيَتَّبهُعونَِِإهنِِْۚ  ُسلَْطاٍنِ نَِِّإهَّلَّ ِالظَّ
ْنُفُسَِِتْهَوىَِوَما

َ
َقْدَِولَِِۚ  ِاْْل

ُمِالُْهَدىِ  ِ{23} َجاَءُهْمِمهْنَِربِّهه

එවසේ නැතවහොත් තමන් කැමති දෑ 

මිනිසාට තිවබ් ද? 
ْمِ
َ
ِ أ َِماَِتَمّنَّ نَْسانه هْْله ِ{24} ل

එවහත් මතු වලොව හා වමවලොව 

අල්ලාහ් සතුය. 
وَلِ 
ُ
َرةَُِواْْل هِاْْلخه ِ{25} ِلََفه

අහසහ්ි මලක්වරුන් වකොපමණ 

වදවනක් ද? ඔවුන්වේ මැදිහත්වීම 

කිසිවකින් ප්රවයෝජනවත් වනොවවයි. 

තමන් අභිමත වකොට පිළිගත් අයට 

අල්ලාහ් අනුමැතිය දීවමන් පසු ව 

මිස. 

ََِّلِ َماَواته ِالسَّ َوَكْمِمهْنَِملٍَكِِفه
ِ ِمهْنَِبْعده َِشَفاَعُتُهْمَِشيًْئاِإهَّلَّ ُتْغِنه

هَمْنِيََشاُءِ ِل ُ َذَنِاَّللَّ
ْ
ْنِيَأ

َ
أ

ِ{26} َويَْرَضِ 
නියත වශවයන්ම මතු වලොව 

පිළිබඳ විශ්වාස වනොකරන්නන් 

මලක්වරුන්හට ගැහැනුන්වේ 

නාමවයන් නම් තබති. 

هيَنََِّلِيُْؤمهِ ِاذلَّ َرةِهإهنَّ هاْْلخه ُنوَنِب
َيَةِ هَكَةِتَْسمه وَنِالَْمََّلئ لَيَُسمُّ

ْنَثِ 
ُ
ِ{27} اْْل
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තවද ඒ පිළිබඳ ව ඔවුනට කිසිදු 

දැනුමක් නැත. ඔවුහු අනුමානය මිස 

වවනත් කිසිවක් අනුගමනය 

වනොකරති. තවද නියත වශවයන්ම 

අනුමානය සතයයට එවරහිව වූ 

කිසිවකට ප්රවයෝජනවත් වනොවනු 

ඇත. 

لٍْمِ ِمهْنِعه ههه ِيَتَّبهُعونَِِإهنِِْۚ  َوَماِلَُهْمِب
ِ نَِِّإهَّلَّ هنَِِّۚ  ِالظَّ نََِِّوإ ََِِّلِِالظَّ ُِيْغِنه
َقِِِّمهنَِ

ْ
ِ{28} َشيًْئاِاْل

එවහයින් අප වමවනහි කිරීවමන් 

පිටුපා වමවලොව ජීවිතය හැර 

වවවනකක් අවේක්ෂා වනොකරන 

අය ඔබ වනොසලකා හරිනු. 

ْعرهْضَِعْنَِمْنِ
َ
َِعْنِذهْكرهنَاِفَأ  

تََولَّ
ْنَيا ََياةَِادلُّ

ْ
ِاْل ِ{29} َولَْمِيُرهْدِإهَّلَّ

එය ඔවුන්වේ දැනුවම් ප්රමාණයයි. 

ඔහුවේ මාර්ගවයන් වනොමග 

ගියවුන් ගැන නියත වශවයන්ම 

නුඹවේ පරමාධිපති වන ඔහු 

මැනවින් දන්නාය. එවමන්ම 

යහමග ලැබූවන් ගැන ද ඔහු 

මැනවින් දන්නාය. 

هَكَِمْبلَُغُهْمِ ل
 
َِذ ِإهنَِِّۚ  مهَنِالْعهلْمه

ْعلَمُُِِهوََِِربََّكِ
َ
هَمنِِْأ َِعنَِِْضلَِِّب
ْعلَمَُِِوُهوََِِسبهيلههِه

َ
هَمنِهِأ ِب

ِ{30} اْهَتَدىِ 

31,32 පාපිෂ්ඨයින්ට සහ දැහැමියන්ට හිමි ප්රතිඵල. 
තවද අහස් හි ඇති දෑ හා 

මහවපොවළොවව් ඇති දෑ අල්ලාහ් 

සතුය. නපුරුකම් කළවුනට ඔවුන් 

සිදු කළ දෑ අනුව ප්රතිවිපාක වදනු 

පිණිසත් යහපත් අයුරින් යහකම් 

කළවුනට ප්රතිඵල වදනු පිණිසත්ය. 

ِ َِوَماِِفه َماَواته ِالسَّ َماِِفه ِه َّ َوَّلله
هَماِ َساُءواِب

َ
هيَنِأ َْجزهَيِاذلَّ ِِله ْرضه

َ
اْْل

ْحَسُنواِ
َ
هيَنِأ ََيْزهَيِاذلَّ لُواَِو َعمه

ُْسَّنِ
ْ
هاْل ِ{31} ب

ඔවුහු වනාහි සුළු වැරදි හැර මහා 

පාපයන්වගන් හා අශීලාචාර දැයින් 

වැළකී සිටියවුන් වවති. නියත 

වශවයන්ම නුඹවේ පරමාධිපති 

සමාව දීවම් දී වයාපකය. ඔහු නුඹලා 

මහවපොවළොවව් බිහි කළ විට ද 

ِ ثْمه هَرِاْْله هيَنََِيَْتنهُبوَنَِكَبائ
اذلَّ

ِاللََّمَمِ َشِإهَّلَّ َِربََّكِِإهنَِِّۚ  َوالَْفَواحه
عُِ ْعلَمُُِِهوَِِۚ  َرةِهالَْمْغفِهَِواسه

َ
هُكمِِْأ ِب

هذِْ ُكمِِْإ
َ
نَْشأ

َ
ِِمهنَِِأ ْرضه

َ
هذِِْاْْل ْنُتمَِِْوإ

َ
ِأ
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නුඹලාවේ මව්වරුන්වේ කුසවල් 

තුළ නුඹලා කලලයක් වලස සිටි විට 

ද නුඹලා ගැන මැනවින් දැන සිටිවේ 

ඔහුය. එවහයින් නුඹලා නුඹලා ගැන 

ම ශුේධවන්තයින් යැයි 

වනොසලකනු. බිය බැතිමතුන් 

පිළිබඳ ව මැනවින් දන්නා ඔහුය. 

نَّةٌِ جه
َ
ِِأ هُكمُِِْبُطونِهِِفه َهات مَّ

ُ
ِفَََّلِِۚ  ِأ

وا ْنُفَسُكمِِْتَُزكُّ
َ
ْعلَمُُِِهوَِِۚ  ِأ

َ
هَمنِهِأ ِب

ِ{32} اتََّقِ 

33-41 යහමග ලැබුවායින් පසු තම ධනය වහේතුවවන් වනොමග ගිය වලීේ 
ඉබ්නු මුඝීරා ව වහළා දැකීම. 

(සතයය මාර්ගවයන්) හැරී වගොස් 

ස්වල්පයක් පිරිනමා (ඉතිරිය) 

වළක්වා ගත් අය ව නුඹ 

වනොදුටුවවහි ද? 

 ِ هيِتََولَّ يَْتِاذلَّ
َ
فَرَأ
َ
ِ{33} أ

ْكَدىِ 
َ
ِقَلهيًَّلِوَأ ْعَطى 

َ
ِ{34} وَأ

ඔහු දකින්නට නම්, ඔහු වවත ගුේත 

ඥානය තිවබ්ද?  
َِفُهَوِ َغْيبه

لُْمِالْ ْنَدهُِعه عه
َ
أ

ِ{35} يََرىِ 
36-41 මූසා හා ඉබ්රාහීම් (අලේහිමස් සලාම්) යන නබිවරුන්වේ ග්රන්ථවල 

සටහන්ව තිබුවණ් කුමක් ද? 
එවසේ නැතවහොත් මූසාවේ හා 

(ආඥාවන්) පූර්ණ ව ඉටු කළ 

ඉබ්රාහීම්වේ ග්රන්ථවේ ඇති දෑ ඔහු 

දන්වනු වනොලැබුවව් ද? 

ِ ُِصُحفه هَماِِفه ِب
ْ
ْمِلَْمِيُنَبَّأ

َ
أ

هيِِ{36} ُموَسِ  هبَْراههيَمِاذلَّ َوإ
 ِ ِ{37} َوّفَّ

ඒවා නම්, බර උසුලන්නා 

තවවකකුවේ බර වනොඋසුලනු 

ඇතැයි ද 

ْخَرىِ 
ُ
ُرَِوازهَرٌةِوهْزَرِأ ِتَزه

َّلَّ
َ
ِ{38} أ

මිනිසාට ඔහු උත්සාහ කළ දෑ හැර 

(වවවනකක්) නැතැයි ද 
َِماِ ِإهَّلَّ نَْسانه هْْله ْنِلَيَْسِل

َ
وَأ

ِ{39} َسَعِ 
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තවද නියත වශවයන්ම ඔහුවේ 

උත්සාහය මතු වපන්වනු ලබනු 

ඇතැයි ද 

َِسْعَيُهَِسْوَفِيَُرىِ  نَّ
َ
ِ{40} وَأ

පසු ව පූර්ණවත් ප්රතිඵල ඔහුට 

පිරිනමනු ලබනු ඇතැයි ද (මූසා හා 

ඉබ්රාහීම්වේ ග්රන්ථවේ විය.) 

ْوَّفِ 
َ
ََزاَءِاْْل

ْ
َُِيَْزاهُِاْل ِ{41} ُثمَّ

42-62 ඒකීය අල්ලාහ් තම මැවීම් හා තම බලය පිළිබඳ විස්තර කිරීම. 
තවද නියත වශවයන්ම නුඹවේ 

පරමාධිපති වවත අවසන් ස්ථානය 

ඇතැයි ද 

َِربَِّكِالُْمْنَتَهِ  هَّل  ِإ نَّ
َ
ِ{42} وَأ

තවද නියත වශවයන්ම ඔහු සිනහව 

ඇති කරන්වන්ය. ඇඬීමට 

සලස්වන්වන්ය යැයි ද 

بَْكىِ 
َ
ْضَحَكِوَأ

َ
نَُّهُِهَوِأ

َ
ِ{43} وَأ

තවද නියත වශවයන්ම ඔහු 

මරණයට පත් කරවන්වන්ය. තවද 

ජීවත් කරවන්වන්ය යැයි ද 

ْحَيا
َ
َماَتِوَأ

َ
نَُّهُِهَوِأ

َ
ِ{44} وَأ

නියත වශවයන්ම ඔහු ශුක්රාණු 

බිඳුවකින් එය විදින විට ස්ත්රී පුරුෂ 

වලසින් යුවල මවා ඇත්වත්ය යැයි 

ද 

َكَرِ ِاذلَّ وَْجْْيه نَُّهَِخلََقِالزَّ
َ
وَأ

ْنَثِ 
ُ
هَذاِِ{45} َواْْل مهْنُِنْطَفٍةِإ
ِ{46} ُتْمَّنِ 

තවද නියත වශවයන්ම නැවතත් 

නිර්මාණය කිරීම ඔහු වවත යැයි ද 

ْخَرىِ 
ُ
ةَِاْْل

َ
ِالنَّْشأ َِعلَْيهه نَّ

َ
ِ{47} وَأ

තවද නියත වශවයන්ම ඔහු 

වපොවහොසත් කරවන්වන්ය. සෑහීමට 

පමුණුවන්වන්ය යැයි ද 

ْقَّنِ 
َ
ِوَأ ْغَّن 

َ
نَُّهُِهَوِأ

َ
ِ{48} وَأ

තවද නියත වශවයන්ම ඔහු ෂඃරා 

(නම් දීේතිමත් තාරකාවව)හි 

හිමිපාණන් යැයි ද 

ْعَرىِ  ِالشِّ نَُّهُِهَوَِربُّ
َ
ِ{49} وَأ
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තවද නියත වශවයන්ම ඔහු ආදි 

ආේ ජනයා විනාශ කවළේ යැයි ද 
وَلِ 
ُ
ْهلََكََِعًداِاْْل

َ
نَُّهِأ

َ
ِ{50} وَأ

තවද සමූේ ජනයා ද (විනාශ 

කවළේය) එවිට ඔහු (කිසිවවකු) 

ඉතිරි වනොකවළේය. 

ْبَقِ 
َ
ِ{51} َوَثُموَدَِفَماِأ

තවද වපර සිටි නූහ්වේ ජනයා ද 

(ඔහු විනාශ කවළේය.) නියත 

වශවයන්ම ඔවුහු දරුණු වලස 

අපරාධ වකොට සීමාව ඉක්මවා ගිය 

පිරිසක් වූහ.  

هنَُّهمِِْۚ  َوقَْوَمِنُوٍحِمهْنَِقْبُلِ ََِكنُواِإ
ْطَغِ ُهمِْ

َ
ْظلََمِوَأ

َ
ِ{52} ِأ

තවද උඩු යටිකුරු කරනු ලැබූ 

නගරය ද ඔහු බිමට වහළුවව් ය. 

ْهَوىِ 
َ
ِ{53} َوالُْمْؤتَفهَكَةِأ

එවිට ආවරණය කළ දෑ එය 

ආවරණය කවළේය. 
 ِ اَهاَِماَِغَشَّ ِ{54} َفَغشَّ

එවහයින් නුඹවේ පරමාධිපතිවේ 

කවර අනුග්රහයක් නුඹ සැක 

කරන්වනහි ද? 

ِآََّلءهَِربَِّكَِتَتَماَرىِ  يِّ
َ
بهأ
ِ{55} فَ

වමය වපර පැවති අවවාද අතුරින් වූ 

අවවාදයකි. 
يٌرِمهَنِانلُُّذرِه َذاِنَذه

َه 
وَلِ 
ُ
ِ{56} اْْل

සමීප වන දෑ (විනිශ්චය දිනය) සමීප 

වී ඇත. 
ِاْْلزهفَةُِ زهفَته

َ
ِ{57} أ

අල්ලාහ්වගන් වතොර ව නිරාවරණය 

කරන්වනකු එයට නැත. 
ِه ِاَّللَّ لَيَْسِلََهاِمهْنُِدونه

َفةٌِ ِ{58} ََكشه
එවහයින් නුඹලා පුදුම වන්වන් 

වමම වේශනය ගැන ද ?  
ِ يثه َده

ْ
َذاِاْل ْنَِه  فَمه

َ
أ

ِ{59} َتْعَجُبونَِ
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තවද නුඹලා වනොසැලකිල්වලන් 

සිටිමින් නුඹලා සිනහ 

වසන්වනහුය. තවද නුඹලා 

වනොඅඬන්වනහුය. 

ِ{60} َوتَْضَحُكوَنَِوََّلَِتْبُكونَِ
ْنُتْمَِسامهُدونَِ

َ
ِ{61} وَأ

එවහයින් නුඹලා අල්ලාහ්ට සුජූේ 

වකොට ගැතිකම් කරනු. 
َواْعُبُدواِ ِه َّ ِ{62} ۩فَاْسُجُدواَِّلله
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