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 املخترص يف تفسري القرآن الكريم
(30)جزء عم    

    < Sinhala - باللغة السنهايلة  >
 
 

 التصنيف
 جماعة من علماء التفسير

 

 
 

  رمدين ماهرترمجة:
 خنبة من العلماءمراجعة:
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30 වැනි යකොටස 

 ُسوَرةُ انلََّبإ  
   78 සූරත් අන්-නබඋ (ආරාංචිය) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි.     ආයාත් 40 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ් යේ 

නාමයයනි. 

1-5. මරණින් පසු නැවත නැගිටුවනු ලැබීම තහවුරු කිරීම 

1. කුමක් පිළිබඳව ද ඔවුන් විමසා 

ගනුයේ. 2. මහඟු වූ ආරාංචිය 

පිළිබඳව ය. 3. එය වනාහි, ඔවුන් 

එහි යේද බින්න වී සටි දෑය.  4. 

(එය) එයසේ යනොයේ. ඔවුන් මතු දැන 

ගනු ඇත. 5. යළි එයසේ යනොයේ. 

ඔවුන් මතු දැන ගනු ඇත. 

َعن  ٱنلَّبَإ   ١َعمَّ يَتََسآَءلُوَن 
يم   ف يه  ٱَّلَّ ي ُهۡم  ٢ٱۡلَعظ 
 ٤ّلََكَّ َسَيۡعلَُموَن  ٣ُُمَۡتل ُفوَن 

 ٥ُثمَّ ّلََكَّ َسَيۡعلَُموَن 

ඉලක්කගත කරුණු:  

මළවුන් යකයරන් නැවත නැගිටුවනු ලැබීම හා අදාළ ප්රතිඵල පිරිනැමීම 

ගැන සාක්ෂි හා සාධක සහිතව තහවුරු කිරීම. 

විග්රහය:  

(1)  අල්ලාහ්ට යවනත් අයයකු සමකර ආයද්ශ තබන්නන් යවත අල්ලාහ් 

තම දූතයාණන් වූ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලලහි වසල්ලම්) තුමාව 

එවීයමන් පසුව ඔවුන් එකියනකා විමසා ගනුයේ කවර යදයක් 

පිළිබඳවද? 

(2)  ඔවුන්යගන් ඇතැයමක් ඇතැයමකුයගන් එම මහත් වූ ආරාංචිය පිළිබඳ 

විමසයි. එය නැවත නැගිටුවනු ලැබීම පිළිබඳ ඇතුළත් ඔවුන්යේ 

රසූල්වරයා යවත එවනු ලැබූ අල් කුර්ආනය ගැනයි.  

(3)  එම අල් කුර්ආනය පිළිබඳ වර්ණනා කිරීයම්දී එය හූනියමක් ද එයසේත් 

නැතිනම්, කවි යපළක්ද, එයසේත් නැතිනම්, මන්තරයක්ද,  එයසේත් 

නැතිනම් පැරැණ්නන්යේ ප්රබන්ධයක්ද යන්න ගැන ඔවුහු මතයේද ඇති 

කරගත්හ. 
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(4)  ඔවුන් සතන පරිදි කරුණ එයසේ යනොයේ. එම අල් කුර්ආනය මගින් 

යබොරු කරමින් සටියවුන් එයින් අත්වන නපුරු විපාකය ගැන 

අවසානයේදී දැන ගනු ඇත. 

(5)  පසුව එය ඔවුනට තහවුරු වනු ඇත. 

6-16. අල්ලාහ්යේ බලය හා ශක්තිය යපන්වා යදන දෘශයමාන 

සාධක සහ මිහිතලයේ දකින්නට ලැයබන ඔහුයේ ආශිර්වාදයන් 

6. අපි මහයපොයළොව නවාතැන් 

පළක් යලස පත් යනොකයළමු ද? 7. 

තවද, කඳු කූඤ්ඤ යලස ද (පත් 

යනොකයළමු ද?) 8. තවද, අපි 

නුඹලා ව (ස්ත්රී පුරුෂ) යුගල 

වශයයන් මැේයවමු. 9. තවද, අපි 

නුඹලායේ නින්ද වියේකයක් බවට 

පත් කයළමු. 10. තවද, අපි රාත්රිය 

ආවරණයක් බවට පත් කයළමු. 11. 

තවද, අපි දහවල (තමන්යේ) 

ජීවයනෝපාය (සලසා ගන්නක්) 

බවට පත් කයළමු. 12. තවද අපි 

නුඹලාට ඉහළින් ශක්තිමත් (අහස්) 

හතක් නිර්මාණය කයළමු. 13. තවද 

අපි දීප්තියයන් දැල්යවන පහනක් 

බවට (සූර්යයා) පත් කයළමු. 14. 

තවද අපි යම්ඝ වලාවන්යගන් (වැස) 

ජලය අධික යලස (මහයපොයළොවට) 

පතිත කයළමු. 15. එමගින් ධානය 

(වර්ග) හා වෘක්ෂලතා අප 

හටගන්වනු පිණිස. 16. තවද, 

ඝණව වැඩුණු (සරුසාර) උයන් ද 

(හට ගනු පිණිස එයසේ කයළමු.) 

ۡرَض م َهَٰٗدا 
َ
لَۡم ََنَۡعل  ٱۡۡل

َ
 ٦أ

ۡوتَاٗدا 
َ
َباَل أ وََخلَۡقَنَُٰكۡم  ٧َوٱۡۡل 
ۡزَوَٰٗجا 

َ
وََجَعۡلَنا نَۡوَمُكۡم  ٨أ

َاٗسا  ٩ُسَباٗتا  َۡل ِل  وََجَعۡلَنا ٱَّلَّ
 ١١وََجَعۡلَنا ٱنلََّهاَر َمَعاٗشا  ١٠

َداٗدا   ١٢َوَبنَۡيَنا فَۡوقَُكۡم َسۡبٗعا ش 
اٗجا  اٗجا َوهَّ َ  ١٣وََجَعۡلَنا ِس 

َرَٰت  َماٗٓء  نَزنۡلَا م َن ٱلُۡمۡعص 
َ
َوأ

ا  ١٤ا ََثَّاجٗ  ُۡخر َج ب هۦ  َحِبٗ نِل 
ۡلَفافًا  ١٥َوَنَباٗتا 

َ
ٍَٰت أ  ١٦وََجنَّ

(6)  මහයපොයළොව වාසය  කිරීමට සුදුසු තැනක් බවට අපි පුළුල් 

යනොකයළමුද? 

(7)  මහයපොයළොව චලනය වීම වළක්වනු පිණිස ඒ මත කඳු කූඤ්ඤ යලස 

අපි ඇති කයළමු. 
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(8)  අයහෝ ජනයිනි! අපි නුඹලාව යුගල වශයයන් මවා ඇත්යතමු. නුඹලා 

අතර පිරිමින් හා කාන්තාවන් යවති. 

(9)  කාර්ය බහුලත්වයයන් ඉවත්ව නුඹලාට වියේකය ලබනු පිණිස අපි 

නුඹලායේ නින්ද ඇති කයළමු.  

(10) නුඹලා විළි වසා ගන්නා වස්ත්රය යමන් එහි තියබන අඳුයරන් නුඹලාව 

ආවරණය කර ගන්නට අපි රාත්රිය ඇති කයළමු.  

(11) ඉපැයීයම් හා ආහාර හා සම්පත් යසවීයම් ස්ථානයක් බවට අපි දහවල 

ඇති කයළමු.  

(12) නුඹලාට ඉහළින් ශක්තිමත් යලස හා ඉතා සයුම් යලස තනන ලද අහස් 

සතක් අපි නිර්මාණය කයළමු.  

(13) ඉමහත්ව ආයලෝකයක් ලබා යදන දැඩි යලස දැයවන පහනක් බවට අපි 

හිරු තැනුයවමු.  

(14) වර්ෂාපතනය ඇති කරවන වළාවන් තුළින් අධික යලස ජලය 

වැගියරන්නට අපි සැළැස්සුයවමු. 

(15) එමගින් විවිධ වූ ධානය වර්ග හා පැළෑටි වර්ග හටගැනීම සඳහාය. 

(16) එමගින් ගහ යකොළ හා අතු රිකිළි එකියනක ඇමුණුනු ඝන වතු අපි හට 

ගැන්වූයයමු. තම ශක්තිය යපන්වා යදන යමවන් ආශිර්වාද ගැන 

අල්ලාහ් යමයනහි කළ පසුව යළි අවදි කිරීම, මළවුන්යගන් යළි 

නැගිටුවීම පිළිබඳ සහි ගන්වනු ලබන්යන්ය. ඉන් ගමය වනුයේ යමම 

ආශිර්වාද මැවීම්වලට බලය ඇත්තාට මියගියවුන් යළි නැගිටුවීමටත්, 

ඔවුන් විභාගයට ලක් කිරීමටත් බලය ඇති බවට අවධාරණය කිරීමය. 

පසුව ඔහු යමයසේ පවසා සටියි:  

17-30. අවසන් යහෝරායේ සදුවීම, එහි සදු වන අර්බුද, සීමාව 

ඉක්මවා ගියවුනට හිමි වන ප්රතිවිපාක සහ අපායයහි අදාළ ප්රතිඵල 

හිමි වීමට යහේතු වූ සාධක 

17. නියත වශයයන්ම තීරණාත්මක 

දිනයට (අදාළ) යේලාව නියම වී 

ඇත. 18. සූර් (යහොරණෑ ව) පිඹිනු 

ලබන දිනයේ දී නුඹලා කණ්ඩායම් 

වශයයන් නැගිට පැමියණනු ඇත. 

19. තවද අහස විවෘත කරනු ලැයේ. 

එවිට එය යදොරටු බවට පත් වනු 

ඇත. 20. කඳු  (තිබූ තැන් වලින්) 

 ١٧إ نَّ يَۡوَم ٱۡلَفۡصل  ََكَن م يَقَٰٗتا 
تُوَن 

ۡ
ور  َفَتأ يَۡوَم يُنَفُخ ِف  ٱلصُّ

ۡفَواٗجا 
َ
َمآُء  ١٨أ َوفُت َحت  ٱلسَّ

 َٰ بَۡو
َ
َباُل  ١٩ٗبا فَََكنَۡت أ َت  ٱۡۡل  وَُسِّي 

ابًا  إ نَّ َجَهنََّم  ٢٠فَََكنَۡت َِسَ
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ඉවත් කරනු ලැයේ. එවිට ඒවා 

මිරිඟුවක් යමන් වනු ඇත. 21. 

නියත වශයයන්ම නිරය පහර යදන 

ස්ථානයක් වනු ඇත. 22. ඒ (එය) 

සීමාව ඉක්මවා යන්නවුන් සඳහා 

හැරී එන ස්ථානයක් වශයයනි. 23. 

එහි ඔවුහු යුග ගණනාවක්ම 

යවයසන්නන් යවති. 24. ඔවුන් එහි 

සසලසක් යහෝ පානයක් යහෝ රස 

යනොවිඳිති. 25. නටන උණු දිය සහ 

(නිරයේ වැසයන්යේ තුවාල වලින් 

ගලන) සැරව මිස. (යවන කිසවක් 

නැත.) 26. (එයලස ඔවුනට 

ලැයබනුයේ ඔවුන් කළ යද්ට) සුදුසු 

ප්රතිඵලයක් වශයයනි. 27. නියත 

වශයයන්ම ඔවුහු විනිශ්චය 

අයප්ක්ෂා යනොකරමින් සටියහ. 28. 

තවද ඔවුහු අපයේ වදන් යබොරු යැයි 

පවසමින් දැඩි යලස ප්රතික්යෂේප 

කයළෝය. 29. තවද, අපි සෑම 

යදයක්ම ලිඛිත ව ගණනය කර 

ඇත්යතමු. 30. එබැවින් නුඹලා රස 

විඳිනු. එවිට කිසවියටක දඬුවම මිස 

(අන් කිසවක්) අපි නුඹලාට අධික 

යනොකරන්යනමු. (යැයි නිරයේ 

වැසයන්ට පවසනු ලැයේ.) 

َٰغ نَي  ٢١م ۡرَصاٗدا ََكنَۡت  ِل لطَّ
ۡحَقاٗبا  ٢٢اٗبا   َ َم 

َ
َٰب ث نَي ف يَهآ أ  ٢٣لَّ

ابًا  َّلَّ يَُذوقُوَن ف يَها بَۡرٗدا َوََّل ََشَ
اٗقا  ٢٤ َجَزاٗٓء  ٢٥إ َّلَّ ََح يٗما وََغسَّ

ْ ََّل يَرُۡجوَن  ٢٦و فَاقًا  ُهۡم ََكنُوا إ نَّ
َساٗبا  بُواْ أَِب ٢٧ح  ابٗ َوَكذَّ ا َيَٰت َنا ك ذَّ

ۡحَصۡيَنَُٰه ك َتَٰٗبا  ٢٨
َ
ٍء أ َوُُكَّ ََشۡ

 فَلَن نَّز يَدُكۡم إ َّلَّ  ٢٩
ْ فَُذوقُوا

 ٣٠َعَذابًا 

(17) මැවීම් අතර යවන් කරවන තීරණාත්මක දිනය කිසදු ප්රමාදයකින් 

යතොරව නිර්ණය කරනු ලැබූ නියමිත යේලාවක යපොයරොන්දු වූ පරිදි 

සදුවනු ඇත.  

(18) අයහෝ ජනයිනි, යහොරණෑව මලක්වරුන් -යද්ව දූතයින්- යදවන වරට 

පිඹින දිනයේදී නුඹලා කණ්ඩායම් වශයයන් පැමියණනු ඇත.  

(19) අහස විවර කරනු ලැබ විවෘතව ඇති යදොරටු යමන් එහි පැළීම් ඇති යේ. 
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(20) විහිදී යන දුහුවිලි යමන් කඳු විතැන් වී පසුව එය මිරිඟුවක් බවට පත් 

වනු ඇත.  

(21) සැබැවින්ම නිරය පහර දීමට අයප්ක්ෂායවන් සටින ස්ථානයක් බවට 

පත් යේ. 

(22) එය අපරාධකරුවන්ට හැරී යන ස්ථානයක් වශයයනි. 

(23) නිමක් නැති යුග ගණනාවක් ඔවුන් එහි රැඳී සටිති.  

(24) නිරයේ ගිනි නිවාලන සසල් සුළඟ ඔවුන් එහි යනොවිඳිති. එයමන්ම 

ඉමිහිරි පානීය ජලය ඔවුන් එහි රස යනොවිඳිති. 

(25) දැඩි රෂ්ණයයන් යුත් ජලය හා නිරා වැසයන්යගන් ගලන ඕජස් හැර 

යවන කිසවක් ඔවුන් යනොවිඳිති.  

(26) එය ඔවුන් ප්රතික්යෂේප කරමින් සටි, යනොමඟ යමින් සටි විෂයට සරිළන 

ප්රතිවිපාකයක් වශයයනි.  

(27) සැබැවින්ම ඔවුන් මතුයලොයවහි අල්ලාහ්යේ විනිශ්චයට බිය යනොවී 

යමයලොව ගත කළ අය යවති. මතුයලොයවහි යළි නැගිටුවනු ලැබීම ගැන 

ඔවුහු විශ්වාස යනොකළහ. එයසේ ඔවුන් යළි නැගිටුවනු ලැබීම ගැන බිය 

වූයේ නම් අල්ලාහව් විශ්වාස යකොට දැහැමි ක්රියාවන්හි නිරත වන්නට 

තිබුණි.  

(28) අපයේ දූතයාණන් යවත පහළ කරනු ලැබූ අපයේ වදන් ඔවුහු දැඩි යලස 

යබොරු කළහ.  

(29) ඔවුන්යේ සෑම ක්රියාවක්ම අපි සටහන් කර තැබුයවමු. එය ගණනය කර 

ඇත්යතමු. ඔවුන්යේ ක්රියාකාරකම් ලියන යල්ඛනවල ලියනු ලැබ ඇත.  

(30) එයහයින් සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කරන අපරාධකරුවනි! සදා දඬුවම 

භුක්ති විඳිනු. නුඹලායේ දඬුවම මත දඬුවමක් මිස යවන කිසවක් අපි 

නුඹලාට අධික යනොකරන්යනමු.  

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 යමය මැවීම් සඳහා අල්ලාහ්යේ නයායය ක්රියාත්මක වීම ගැන 

මිනිසා මිය ගිය පසුව යළිත් නැගිටුවීමට ශක්තිය ලැබීම පිළිබඳ 

යපන්වා යදන සාධකයකි.  සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කිරීම නිරයට 

පිවිසීමට යහේතුවක් වන්යන්ය.  යදවියන් ප්රතික්යෂේපක 

කරන්නන්හට දඬුවම ගුණ කර යදනු ලැයේ.  
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31-36. යද්ව හැඟීයමන් යුතු ව ජීවත් වන්නන්ට ස්වර්ගයේ 

ලැයබන ප්රතිඵල 

31. නියත වශයයන්ම බිය 

බැතිමතුන්ට ජයග්රහණය ඇත. 32. 

උයන් හා මිදිවතු ද ඇත. 33. තවද 

පියයුරු යනරා ගිය සම වයයසේ 

කනයාවන් ද ඇත. 34. තවද පිරුණු 

කුසලාන ද ඇත. 35. නිෂ්ඵල කථා 

බහක් යහෝ (ඔවුන් අතර) කිසදු 

යබොරු කිරීමක් යහෝ එහිදී ඔවුන් 

ශ්රවණය යනොකරති. 36. (එය) 

නුඹයේ පරමාධිපතියගන් 

(ලැයබන්නා) වූ ප්රමාණවත් 

දායාදයක් වන ප්රතිඵලයකි. 

َحَدآئ َق  ٣١إ نَّ ل ۡلُمتَّق نَي َمَفاًزا 
ۡعَنَٰٗبا 

َ
تَۡراٗبا  ٣٢َوأ

َ
 ٣٣َوَكَواع َب أ

ٗسا د َهاٗقا 
ۡ
َّلَّ يَۡسَمُعوَن  ٣٤َوَكأ

 َٰ َجَزاٗٓء  ٣٥ٗبا ف يَها لَۡغٗوا َوََّل ك ذَّ
َساٗبا  ِب َك َعَطآًء ح   ٣٦ِم ن رَّ

(31)  තම පරමාධිපතියේ නියයෝග පිළිපදිමින්, ඔහු තහනම් කළ දැයින් 

වැළකී සටිමින් ඔහුට බැතිමත්ව කටයුතු කරන්නන්හට ඔවුන් පැතූ 

පරිදිම ජයග්රාහී ස්ථානය හිමි වනු ඇත. එය උතුම් වූ ස්වර්ගයයි. (දිවය 

යලෝකයයි.)   

(32) එහි උයන් හා මිදි වතු ඇත. 

(33) පියයුරු යනරා ගිය සම වයයසේ කනයාවියන් ද ඇත.  

(34) පැන් පිරුණු කුසලාන ද ඇත.  

(35) ස්වර්ගයේ නිෂඵ්ල කතා කිසවකට ස්වර්ගවාසීන් සවන් යදන්යන් නැත. 

යකයනකු තව යකයනකු හට යබොරු පවසන්යන්ද නැත.  

(36) එය අල්ලාහ් විසන් ඔවුනට පිරිනැමූ තයාගයකි. එයමන්ම ඔහුයගන් 

ලැබුණු පරිපූර්ණ වූ දායාදයකි. 

37-40. මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඇති වන 

අර්බුද හා ඒ පිළිබඳ ව යද්ව ප්රතික්යෂේපකයින්ට කරනු ලබන 

අවවාදය 

37. (එය) අහසහ්ි ද 

මහයපොයළොයවහි ද ඒ යදක අතර 

පවතින දෑහි ද (සයල්ල) අපරිමිත 

දයාන්විත වන පරමාධිපතියගනි. 

ۡرض  َوَما 
َ
َمََٰوَٰت  َوٱۡۡل رَِّب  ٱلسَّ

بَۡيَنُهَما ٱلرَِّنَٰمۡحِۖ ََّل َيۡمل ُكوَن م ۡنُه 
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ඔහු සමඟ කථා කිරීමට ඔවුහු බලය 

යනොදරන්නාහුය. 38. රූහ් (යද්ව 

දූත ජිේරීල්) හා මලක් 

(යද්වදූත)වරුන් යපළ ගැසී නැගී 

සටින දින අර් රහ්මාන් (අපරිමිත 

දයාන්විතයාණන්) අනුමැතිය දුන් 

යකයනකු හා සතය දෑ කථා 

කරන්යනකු මිස (අන් කිසයවක්) 

කථා යනොකරයි. 39. එයමය සතයය 

වූ දිනය. එබැවින් යයමක් අභිමත 

වන්යන් ද ඔහු තම රේ (පරමාධිපති) 

යවත ආපසු යන මාර්ගය යතෝරා 

ගනිත්වා! 40. නියත වශයයන්ම 

සමීපයයහි පවතින දඬුවම පිළිබඳ ව 

අපි නුඹලාට අවවාද කයළමු. එදිනදී 

මිනිසා තම යදඅත් යපරටුකර කළ 

දෑ දැක ගනී. තවද ප්රතික්යෂේප 

කරන්නා “අයහෝ! මා පස් බවට පත් 

වී තිබිය යුතුම යනොයේ දැ”යි 

පවසයි. 

َطاٗبا  وُح  ٣٧خ  يَۡوَم َيُقوُم ٱلرُّ
ِۖ َّلَّ َيَتََكَُّموَن إ َّلَّ  ا َوٱلَۡمَلَٰٓئ َكُة َصِفٗ
ذ َن ََلُ ٱلرَّۡحَمَُٰن َوقَاَل َصَواٗبا 

َ
َمۡن أ
ِۖ فَ  ٣٨ َٰل َك ٱَّۡلَۡوُم ٱۡۡلَقُّ َمن َشآَء َذ

ََذ إ ََلَٰ َرِب هۦ  َم 
آ  ٣٩ابًا   َ ٱَّتَّ إ نَّ

نَذۡرَنَُٰكۡم َعَذاٗبا قَر يٗبا يَۡوَم 
َ
أ

َمۡت يََداهُ ءُ يَنُظُر ٱلَۡمرۡ   َما قَدَّ
َوَيُقوُل ٱۡلََكف ُر َيَٰلَۡيتَِن  ُكنُت 

َۢا  َٰبَ  ٤٠تَُر

(37) ඔහු අහස් හා මිහිතලයේ ද ඒ යදක අතර ඇති දෑහි ද පරමාධිපතියාය. 

යමයලොව හා මතුයලොයවහි මහා කාරුණිකයාය. මිහිතලයේ හා අහයසේ 

යවයසන කිසවකු යහෝ යේවා පරමාධිපතියේ අනුමැතියයන් යතොරව 

ඔහුයගන් කිසවක් විමසීයම් අයිතිය යනොලබනු ඇත.  

(38) එය ජිේරීල් හා මලක්වරුන් යපළ ගැසී සටින දිනයකි. එදින මහා 

කාරුණිකයාණන් අවසර දුන් අය මිස කිසවකු යවනුයවන් මැදිහත් වී 

කතා කිරීමට හැකියාව කිසවකුට යනොලැයබනු ඇත. යදවියන්යේ 

ඒකීයත්වය විදහා පාන ප්රකාශය යමන් ඍජු යද් පමණක් එදින කතා 

කරනු ඇත.  

(39) ‘එහි කිසදු සැකයක් නැත. සැබැවින්ම එය සදුවන්නක්මය’ යනුයවන් 

නුඹලාට විස්තර කරනු ලැබූ දිනයකි යමය. එයහයින් අල්ලාහ්යේ 

දඬුවමින් මිදී ජය ලබන්නට අයප්ක්ෂා කරන්නන්, තම පරමාධිපති 
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තෘප්තියට පත්වන අයුරින් දැහැමි ක්රියාවන් සදු යකොට ඒ මත පිහිටන 

ඍජු මාර්ගයම පිළිපදිත්වා! 

(40) අයහෝ ජනයිනි! ළගදීම සදුවන්නට යන දඬුවම ගැන සැබැවින්ම අපි 

ඔබට අවවාද කරන්යනමු. එය යමයලොයවහි මිනිසා තමන් කල් ඇතිව 

සදු කළ දෑහි ප්රතිඵල දකින දිනයකි. යදවියන් ප්රතික්යෂේප කළ ජනයා 

දඬුයමන් ගැළවීයම් අයපක්ෂායවන් මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන 

කල්හි ‘නුඹලා පසට පස්වනු’ යැයි කියනු ලබන සතුන් යමන් මා ද පසට 

පස් වී තිබුණා නම් යකතරම් නම් අගයන්දැයි එදින විමසා සටිනු ඇත. 

 

 ُسوَرةُ انلَّاز ََعت  

79 සූරත් අන්-නාසආහ් (ගලවා ගන්යනෝ) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි.  ආයාත් 46 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ් යේ 

නාමයයනි. 
1-14. අවසන් යහෝරාව සදුවීම, එහි පවතින අර්බුද හා එහි සටින 

යද්ව ආයද්ශකයින්යේ තත්ත්වය 
1. සාහසක යලස ගලවන්නන් මත 

දිවුරමින්. 2. තවද, මෘදු යලස 

ගලවන්නන් මත ද, දිවුරමින්. 3. 

තවද, පායවමින් පිහිනන්නන් මත ද, 

දිවුරමින්. 4. එවිට තරඟකාරී යලස 

තරඟ වදින්නන් මත ද, දිවුරමින්. 5. 

තවද කටයුතු සැලසුම් කරන්නන් මත 

ද, දිවුරමින්. 6. මහත් කම්පනයකින් 

(යලොව) කම්පනය වන දිනය. 7. 

එයට අනුපිළියවළින් කම්පනය 

නැවත සදු වනු ඇත. 8. එදින හදවත් 

(බියයන්) තැති ගනු ඇත. 9. 

ඔවුන්යේ බැල්ම බියයන් යුතුව පවතී. 

10. නියත වශයයන්ම අපි යපර 

َٰز َعَٰت  َغۡرٗقا   ١َوٱلنَّ
َطَٰت  نَۡشٗطا  َٰش   ٢َوٱلنَّ
َٰب َحَٰت  َسۡبٗحا   ٣َوٱلسَّ
َٰب َقَٰت  َسۡبٗقا   ٤فَٱلسَّ

ۡمٗرا 
َ
يَوَۡم  ٥فَٱلُۡمَدبِ َرَٰت  أ

َفُة  اج  تَۡتَبُعَها  ٦تَرُۡجُف ٱلرَّ
اد فَُة  قُلُوٞب يَۡوَمئ ٖذ  ٧ٱلرَّ
َفٌة  َعةٞ  ٨َواج  بَۡصَُٰرَها َخَٰش 

َ
أ
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තත්ත්වයටම නැවත හරවනු 

ලබන්යනෝ වන්යනමුදැ යි ඔවුන් 

පවසති. 11. අප දිරා ගිය ඇටකටු 

බවට පත්වූයේ නම් ද 12. එයසේ නම්, 

එය අලාභවන්ත හැරීමකි යැයි ඔවුන් 

පවසති. 13. එයසේ නම් නියත 

වශයයන්ම එය එක් භයානක හඬකි. 

14. එවිට ඔවුන් (විනිශ්චය සඳහා) 

එළිමහන් තැනක (සටින්යනෝ)ය. 

ء نَّا لََمۡرُدوُدوَن ِف   َيُقولُونَ  ٩
َ
أ
ء َذا ُكنَّا ع َظَٰٗما  ١٠ٱۡۡلَاف َرة  

َ
أ

ْ ت ۡلَك إ ٗذا َكرَّةٌ  ١١َّنَّ َرٗة  قَالُوا
 ٞ ة َ َ زَۡجَرةٞ  ١٢َخاِس  فَإ نََّما ِه 
 ٞ َدة اه َرة   ١٣َوَٰح  فَإ َذا ُهم ب ٱلسَّ

١٤ 
ඉලක්කගත කරුණු:  

මරණය, නැවත නැගිටුවනු ලැබීම, එක්රැස් කරනු ලැබීම හා 

විනිශච්ය කිරීම යනාදී කරුණු දැක ගැනීමත් සමඟම නැවත නැගිටුවනු 

ලැබීම හා ප්රතිඵල පිරිනැමීම යබොරු යැයි පවසමින් සටි හදවත් තුළ පවත්නා 

ගැස්ම. 

විග්රහය:  

(1)  කෲර හා දැඩි යලස යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරමින් සටියවුන්යේ ප්රාණ 

ගලවා ගන්නා මලක්වරුන් යහවත් යද්ව යමයහකරුවන් මත අල්ලාහ් 

දිවුරමින්,  

(2) යදවියන් මත විශ්වාසය තැබූවන්යේ ප්රාණ පහසුයවන් හා සැහැල්ලුයවන් 

ශරීරයයන් මුදා හරින මලක්වරුන් මත ද දිවුරමින්,  

(3)  අහයසේ සට මිහිතලයට අල්ලාහ්යේ නියයෝග රැයගන පායවමින් 

පැමියණන මලක්වරුන් මත දිවුරමින්, 

(4)  අල්ලාහ්යේ නියයෝගය ඉටු කිරීයමහිලා ඇතැමුන් පසුකරමින් තරඟ 

වැද ඉදිරියට යන මලක්වරුන් මත දිවුරමින්, 

(5)  යද්ව ගැත්තන්යේ කටයුතු සඳහා භාරකාරත්වය පිරිනැමූ මලක්වරුන් 

යමන්, තම කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා අල්ලාහ් ඔවුන් හට නියයෝග කළ 

කරුණු ක්රියාත්මක කරන මලක්වරුන් මත ද දිවුරමින්,   සැබැවින්ම 

ඔවුන් විනිශ්චය හා ප්රතිඵල පිරිනැමීම සඳහා නැවත නැගිටුවනු ලබන 

බව තරයේ පවසා සටින්යන්ය. 

(6) පළමුවරට යහොරණෑව පිඹිනු ලබන විට මහයපොයළොව කම්පනය යවයි.  

(7) ඒ සමඟම ඊට පරව යදවන පිඹුමද ක්රියාත්මක යවයි.  

(8) එදින ඇතැමුන්යේ හදවත් බියයන් පසුයවයි.  
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(9) අවමානයේ සලකුණු ඔවුන්යේ බැල්යමන් යහළි යේ.  

(10) අප මිය ගිය පසු නැවත ජීවිතයක් ලබන්යනමු දැයි ඔවුන් විමසමින් 

සටිනු ඇත.  

(11) අපයේ අස්ථි දිරා යගොස් ශූනය වූ පසු නැවත අපි නැගිටුවනු ලබන්යනමු 

ද  

(12) අපි එයසේ යළි නැගිටුවනු ලබන්යන් නම් එය ඉමහත් පාඩුවකි. මහා 

අපරාධයකි යැයි ඔවුන් පවසා සටිනු ඇත.   

(13) නැවත නැගිටුවනු ලැබීයම් ක්රියාවලිය පහසුය. එය පිඹීමට භාර කළ 

මලක්වරයායේ එකම එක් හඬක් පමණි.  

(14) එවිට මිය යගොස් යපොයළොවට වැළලුනු සයලු යදනා යළි ජීවමානව ඒ 

මත නැගී සටිනු ඇත.  

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 තක්වා යහවත් යදවියන් පිළිබඳ වූ මතකය හා බැතිමත්කම 

ස්වර්ගයට පිවිසීමට යහේතුවක් වන්යන්ය.  මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ වයසන පිළිබඳ යමයනහි කිරීම දැහැමි 

ක්රියාවන් කිරීමට මඟ පාදනු ඇත.  යදවියන් ප්රතික්යෂේප 

කරන්නන්යේ ප්රාණයන් කෲර හා දැඩි යලස ගලවා ගන්නන් අතර 

යදවියන් විශ්වාස කරන්නන්යේ ප්රාණයන් ඉතා සැහැල්ලුයවන් හා 

මෘදු යලස මුදවාලනු ඇත.   

15-26. මූසා (යමෝසස)් හා ෆිර්අවුන්යේ කතා වස්තුව, ෆිර්අවුන්ට 

නියම වූ දඬුවම 
15. මූසායේ යතොරතුරු ඔබට 

ලැබුයණ්ද? 16. ඔහුයේ පරමාධිපති 

විසන් ඔහු ව තුවා නම් වූ පාරිශුද්ධ 

නිම්නයේදී ඇමතූ විට, 17. ඔබ 

ෆිර්අවුන් යවත යනු. නියත 

වශයයන්ම ඔහු සීමාව ඉක්මවා යගොස ්

ඇත. 18,19. එවිට නුඹ (පාපයයන් 

මිදී) පිවිතුරු වීමටත්, මා නුඹට 

නුඹයේ රේ (පරමාධිපති) යවතට මඟ 

යපන්වා, නුඹ (ඔහුට) බියවන්නටත් 

නුඹට (කැමැත්තක්) ඇත්දැ?යි 

විමසනු. 20. එවිට, ඔහු(මූසා) ඔහුට 

يُث ُموََسَٰٓ  ََٰك َحد  تَى
َ
 ١٥َهۡل أ

س   َُٰه َربُُّهۥ ب ٱلَۡواد  ٱلُۡمَقدَّ إ ۡذ نَاَدى
ۡذَهۡب إ ََلَٰ ف رَۡعۡوَن ٱ ١٦ُطًوى 

َفُقۡل َهل لََّك إ ََلَٰٓ  ١٧إ نَُّهۥ َطََغَٰ 
 َٰ ن تََزَّكَّ

َ
يََك إ ََلَٰ َرِب َك  ١٨أ ۡهد 

َ
َوأ
َُٰه ٱٓأۡليََة  ١٩َفَتۡخََشَٰ  َرى

َ
فَأ

َب وََعََصَٰ  ٢٠ىَٰ ٱۡلُكۡبَ  فََكذَّ
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මහා සළකුණ  යපන්වුයේය. 21. 

නමුත් ඔහු (ෆිර්අවුන්) එය යබොරු 

යැයි කීයේය. තවද (එයට) 

පිටුපෑයේය. 22. පසු ව (ඔහුයගන් 

යවන් වී) පසු බැස යගොස් (ඔහුට හානි 

කිරීමට) වෑයම් කයළේය. 23. එවිට 

ඔහු (ජනයා) රැස් යකොට (ඔවුන් ව) 

ඇමතුයේය. 24. එවිට, “මම 

නුඹලායේ උසස් පරමාධිපති යවමි” 

යැයි ඔහු (ෆිර්අවුන්) පැවසුයේය. 25. 

එයහයින් අල්ලාහ් යමයලොව හා 

පරයලොව දඬුවමට ඔහු ව හසු කර 

ගත්යත්ය. 26. නියත වශයයන්ම 

(අල්ලාහ්ට) බියවන්යනකුට එහි 

පාඩමක් තියේ. 

ۡدبََر يَۡسََعَٰ  ٢١
َ
فََحََشَ  ٢٢ُثمَّ أ
۠ َربُُّكُم   ٢٣َفَناَدىَٰ  نَا

َ
َفَقاَل أ

 َٰ لۡۡعَ
َ
َخَذهُ  ٢٤ٱۡۡل

َ
ُ نََكاَل ٱفَأ َّللَّ

وََلَٰٓ 
ُ
َرة  َوٱۡۡل إ نَّ ِف    ٢٥ٱٓأۡلخ 

ِ َمن ََيََۡشَٰٓ  َٰل َك لَع ۡبَٗة ل  ٢٦َذ

(15) අයහෝ දහම් දූතයාණනි! මූසා තම පරමාධිපති සමඟත් තම සතුරා වූ 

ෆිර්අවුන් සමඟත් ක්රියා කළ ආකාරය පිළිබඳ යතොරතුරු ඔබට 

ලැබුයණහිද?  

(16) පාරිශුද්ධ තුවා නම් නිම්නයට ඔහුයේ පරමාධිපති ඔහුව කැඳවූ 

අවස්ථායේ දී.  

(17) ඔහු ඔහුට (මූසාට) යමයසේ පැවසීය: ඔබ ෆිර්අවුන් යවත යනු. 

සැබැවින්ම ඔහු අපරාධ කිරීයමහිලා හා උඩගුකයමන් ඉක්මවා යගොස් 

ඇත.  

(18) අයහෝ ෆිර්අවුන්! යද්ව ප්රතික්යෂේප කිරීයමන් හා පාපකමින් මිදී පිවිතුරු 

වන්නට කැමැත්තක් ඇද්දැයි ඔහුයගන් ඔබ (මූසා) විමසනු.  

(19) ඔබ මවා ඔබව නිරීක්ෂණය කරමින් සටින ඔයේ පරමාධිපති යවත මම 

ඔබට මඟ යපන්වන්නම්. එවිට ඔහුට බිය වී ඔහුව තෘප්තියට පත් කරන 

ක්රියාවන් සදු කරන්න. ඔහු යකෝපයට පත් කරන දැයින් ඔබ 

වැළයකන්න.  

(20) තමන් අල්ලාහ් යවතින් එවනු ලැබූ දූතයාණන් බව සහතික කරන 

අතිමහත් සාධක මූසා තුමා ඔහුට ඉදිරිපත් කළහ. එය අත හා 

සැරයටියේ ප්රාතිහාර්යයන්ය.  
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(21) නමුත්, ෆිර්අවුන් එම සාධක යබොරු කර, මූසා කවර යදයක් පිළිබඳ අණ 

කර සටියේද එයට ද පිටුපාමින් සටියේය.  

(22) පසුව මූසා කවර යදයක් පිළිබඳ විශ්වාස කරන්නැයි පවසා සටියේ ද 

එයින් ඔහු මිදුයන්ය.  

(23) මූසා පරාජය කරනු පිණිස තම යසේනාව එක්රැස් යකොට යමයසේ පැවසීය.  

(24) නුඹලායේ උත්තරීතර පරමාධිපති මම යවමි. මට හැර යවන කිසවකුට 

අවනත වන්නට නුඹලාට අයිතියක් නැත.  

(25) එවිට අල්ලාහ ් ඔහුව (ෆිර්අවුන්ව) හසු කයළේය. යමයලොයවහි ඔහුව 

මුහුයද් ගිල්වා දඬුවම් කළ අතර මතුයලොයේදීද දැඩි යේදනාවට ලක් 

කරමින් ඔහුට දඬුවම් ලබා යදනු ඇත.  

(26) යමයලොයවහි හා මතුයලොයවහි කවර යදයකින් අපි ෆිර්අවුන් දඬුවමට 

ලක් කයළේ ද එහි අල්ලාහ්ට බියවන්නන් හට උපයදස් ඇත. එම 

උපයදස් මගින් ඔහු ප්රයයෝජන ලබනු ඇත.  

27-33. අල්ලාහ්යේ ශක්තිය යපන්වා යදන විදයාමාන සාධක 
27. මැවීමට වඩාත් දුෂ්කර වන්යන් 

නුඹලා ද නැතයහොත් අහස ද? එය 

ඔහු(අල්ලාහ)් නිර්මාණය කයළේය. 

28. ඔහු එහි වියන ඔසවා, පසු ව එය 

නිවැරදි ව සැකසුයේය. 29. තවද ඔහු 

එහි රාත්රිය (අඳුයරන්) ආවරණය කර, 

එහි දහවල යහළි කයළේය. 30. තවද 

මහයපොයළොව ඉන් පසුව ඔහු එය දිග 

හැරියේය. 31. ඔහු එයින් එහි ඇති 

ජලය ද එහි ඇති තණබිම් ද මතු 

කයළේය. 32. තවද කඳු ද, එය ඔහු 

ස්ථාපිත කයළේය. 33. (ඒ) නුඹලාට 

හා නුඹලායේ යගොවිපළ සතුන්ට 

භුක්ති විඳීමක් වශයයනි. 

 ُۚ َمآُء م  ٱلسَّ
َ
َشدُّ َخۡلًقا أ

َ
نُتۡم أ

َ
َءأ

ََٰها  ََٰها  ٢٧بَنَى ى َرَفَع َسۡمَكَها فََسوَّ
ۡغَطَش ََّلۡلََها  ٢٨

َ
ۡخَرَج َوأ

َ
َوأ

ََٰها  َٰل َك  ٢٩ُضَحى ۡرَض َبۡعَد َذ
َ
َوٱۡۡل

 ٓ ََٰها ۡخَرَج م ۡنَها َمآَءَها  ٣٠َدَحى
َ
أ
ََٰها  ََٰها  ٣١َوَمرَۡعى رَۡسى

َ
َباَل أ َوٱۡۡل 

نَۡعَٰم ُكۡم  ٣٢
َ
َمَتَٰٗعا لَُّكۡم َو ۡل 

٣٣ 
(27) අයහෝ නැවත නැගිටුවනු ලැබීම යන්න යබොරු කරන්නනි! අල්ලාහට් 

අසීරු වනුයේ නුඹලාව ඇති කිරීමද එයසේත් නැතිනම් අහස ද? ඔහු එය 

මැවීය.  
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 (28) එහි වියන ඉහළට උස් කර තැබීය. පසුව එය රිස යලස හැඩ ගැස්වීය. 

එහි කිසදු ඉරිතැලීමක් යහෝ පැල්මක් යහෝ අඩුවක් යහෝ දැක ගත 

යනොහැක.  

(29) හිරු අවරට යන විට එහි රාත්රිය අඳුරු කයළේය. හිරු උදා වන විට එහි 

ආයලෝකය යහළි කයළේය.  

(30) අහස මැවීයමන් පසු මහයපොයළොව දිගු හැරියේය. එයට අවශය සයලු 

දෑ එහි ඇති කයළේය.  

(31) ජලය ගලා යන උල්පත් එහි මතු යකොට සතුන්යේ ආහාරය සඳහා 

තණබිම් හට ගැන්වීය.  

(32) මහයපොයළොව ශක්මත් කරනු වස් එහි කඳු පිහිටවීය.   

(33) අයහෝ ජනයිනි! යම් සයල්ල ඔබට හා ඔයේ යගොවිපළ සතුන්ට භුක්ති 

විඳිනු පිණිසය. එබැවින් යම් සයල්ල මැවූ අල්ලාහ් ඔවුන්ව (මිනිසුන්ව) 

නව මැවීමකින් යුතුව යළි අවදි කරවන්නට යනොහැක්යකකු 

යනොවන්යන්ය.  

34-39. අවසන් යහෝරායේ සදු වීම, යද්ව ප්රතික්යෂේපකයින්ට හිමි 

ස්ථානය 
34. එයහත් මහත් වයසනය පැමිණි 

විට, 35. එදින මිනිසා තමන් 

(යමයලොව) උත්සාහ කළ දෑ සහිපත් 

කරන්යන්ය. 36. තවද නරඹන්නන් 

හට නිරය යහළි කරනු ලබයි. 37. 

එයහයින් සීමාව ඉක්මවා ගිය අය වූ 

කලී, 38. තවද ඔහු යමයලොව ජීවිතය 

යතෝරා ගත්යත්ය. 39. සැබැවින්ම 

නිරය වන එයමය  (ඔවුන්යේ) 

නිවහන වන්යන්. 

ُة ٱلُۡكۡبَىَٰ فَإ َذا َجآَءت   آمَّ  ٱلطَّ
نَسَُٰن َما  ٣٤ ُر ٱۡۡل 

يَۡوَم َيَتَذكَّ
يُم ل َمن  ٣٥َسََعَٰ  َوُبِر زَت  ٱۡۡلَح 
ا َمن َطََغَٰ   ٣٦يََرىَٰ  مَّ

َ
 ٣٧فَأ

ۡنَيا ٱَوَءاثََر  فَإ نَّ  ٣٨ۡۡلَيَوَٰةَ ٱدلُّ
َوىَٰ 

ۡ
َ ٱلَۡمأ يَم ِه   ٣٩ٱۡۡلَح 

(34) එහි අර්බුදවලින් සයල්ල ආවරණය කරන යදවන පිඹුම පිඹිනු ලැබ 

යලොව අවසානය සදුවන විට, 

(35) තමන් කළින් සදු කළ යම් යහපතක් වුවද අයහපතක් වුවද මිනිසාට 

ඒවා සහිපත් වනු ඇත.  

(36) නිරය යගනැවිත් එය බලන්නන් හට ඔවුන්යේ දෑස ්ඉදිරියේම තබනු 

ඇත.   

(37) එවිට, කවයරකු යනොමයගහි සීමාව ඉක්මවා ගියේද  
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(38) සදා පවතින මතුයලොව ජීවිතය අතහැර දමා විනාශ වී යන යමයලොව 

ජීවිතය යතෝරා ගත්යත්ද 

(39) එවිට, නිරා ගින්න ඔහු පිවියසන ලැගුම්හල වනු ඇත.  

40,41- යද්ව බිය හැඟීයමන් ජීවත් වූවනට හිමි ස්ථානය 
40. තවද, තම පරමාධිපතියේ 

සන්නිධාන(යේ යපනී සටීම)ට බිය වී  

තම ආත්මය ආශාවන්යගන් වළක්වා 

ගත් අය වූ කලී, 41. සැබැවින්ම 

ස්වර්ගය වන එයමය (ඔවුන්යේ) 

නිවහන වන්යන්. 

ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرِب هۦ   مَّ
َ
َوأ

 ٤٠َوَنََه ٱنلَّۡفَس َعن  ٱلَۡهَوىَٰ 
َوىَٰ 

ۡ
َ ٱلَۡمأ  ٤١فَإ نَّ ٱۡۡلَنََّة ِه 

(40, 41) එයමන්ම කවයරකු නම් තම පරමාධිපති ඉදිරියේ යපනී සටීමට 

බියයන් යුතුව ඔහු තහනම් කළ දැයින් වැළයකන්යන්ද එවිට ඔහු 

පිවියසන ලැගුම්හල ස්වර්ගය (දිවය යලෝකය) වනු ඇත.  

42-46. අවසන් යහෝරාව සදු වන නියමිත යේලාව පිළිබඳ දැනුම 

අල්ලාහ් යවත පමණක් පවතින්යන් යන වග. 
42. එම යහෝරාව එය කවදා 

සදුවන්යන් දැයි ඔවුහු ඔබයගන් 

විමසති.  43. ඒ පිළිබඳ පැවසීමට 

ඔබට කුම(න බලය)ක් තියේද? 44. 

එහි අවසන් තීන්දුව නුඹයේ 

පරමාධිපති යවත ය. 45. ඒ පිළිබඳ 

බිය වන්නන්ට සැබැවින්ම නුඹ 

අවවාද කරන්යනක් පමණි. 46. 

සැබැවින්ම ඔවුන් එදින සවස් 

කාලයක් යහෝ දිවා කාලයක් යහෝ මිස 

රැඳී යනොසටියාක් යමනි. 

يَّاَن يَۡس 
َ
اَعة  أ ٔ َٔلُونََك َعن  ٱلسَّ

ََٰها  نَت  ٤٢ُمۡرَسى
َ
م ن ف يَم أ

 ٓ ََٰها ََٰهآ   ٤٣ ذ ۡكَرى إ ََلَٰ َرِب َك ُمنَتَهى
ُر َمن  ٤٤ نَت ُمنذ 

َ
ٓ أ َما إ نَّ

ََٰها  ُهۡم يَۡوَم يََرۡوَنَها  ٤٥ََيَۡشى نَّ
َ
َكأ

ََٰها  ۡو ُضَحى
َ
يًَّة أ لَۡم يَۡلَبُثٓواْ إ َّلَّ َعش 

٤٦ 
(42) අයහෝ දූතය! නැවත නැගිටුවනු ලැබීම යබොරු කරන්නන් වන ඔවුහු එම 

අවසන් යහෝරාව කවදා එන්යන්දැයි ඔයබන් විමසනු ඇත.  

(43) ඔවුනට ඔබ ඒ පිළිබඳ පවසන තරමට ඒ ගැන දැනුමක් ඔබට නැත. එය 

ඔබයේ කටයුත්තක් ද යනොයේ. ඇත්යතන්ම ඔයේ කටයුත්ත වනුයේ ඒ 

සඳහා සූදානම් කරවීමය.  
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(44) අවසන් දිනය පිළිබඳ දැනුම ඇත්යත් ඔයේ පරමාධිපතිට පමණය.  

(45) සැබැවින්ම ඔබ එම අවසන් යහෝරාව පිළිබඳ බියවන්නන් හට අවවාද 

කරන්යනකු පමණි. ඔයේ අවවාදය තුළින් ප්රයයෝජන ලබනුයේ 

ඔවුහුමය.   

(46) අවසන් යහෝරාව දෑසන්ම දකින දින ඔවුන් යමයලොව ජීවත් වූයේ එක් 

දිනක දහවල් කාලයක් යහෝ එහි අලුයම් කාලක් පමණක් යැයි සතනු 

ඇත.  

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

ඇරයුම් කරනු ලබන්නා ඉදිරියේ කාරුණිකව කතා කිරීම අනිවාර්යය. 

 අල්ලාහ් පිළිබඳ බිය ඇති කර ගැනීමත් තම ආත්මය ආශාවන්යගන් 

වළක්වා ගැනීමත්, ස්වර්ගයට පිවිසීයම් යහේතු සාධක අතුරින් සමහරක් 

යවති.  අවසන් යහෝරාව පිළිබඳ දැනුම අල්ලාහ් හැර යවන කිසවකු 

යනොදනී. අහස් හා මැවීයමහි තතු පැහැදිලි කරමින් අල්ලාහ් පිළිබඳ 

විස්තර කිරීම.  

 

 ُسوَرةُ َعبََس 
80 සූරත් අබස (ඔහු රවා බලා හැරුයන්ය.) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 42 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ් යේ 

නාමයයනි. 
1-10. ඉේනු උම්මි මක්තූම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමායේ විෂය 

සම්බන්ධයයන් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 

යවත අල්ලාහ් දුන් අවවාදය. 
1. ඔහු රවා බලා හැරුයන්ය. 2. (ඒ) 

අන්ධයයකු ඔහු යවත පැමිණීම යහේතු 

යකොටයගනය. 3. තවද, ඔහු පිවිතුරු 

විය හැකි යැයි නුඹ ව දැනුවත් කර 

සටියේ කුමක් ද?  4. එයසේ 

නැතයහොත් ඔහු යමයනහි කර එම 

යමයනහි කිරීම ඔහුට ප්රයයෝජනවත් 

 َٰٓ ن َجآَءهُ   ١َعبََس َوتََوَلَّ
َ
أ

ۡعََمَٰ 
َ
َوَما يُۡدر يَك لََعلَُّهۥ  ٢ٱۡۡل

 َٰٓ َّكَّ ُر َفَتنَفَعُه  ٣يَزَّ كَّ ۡو يَذَّ
َ
أ
ا َمن  ٱۡسَتۡغَِنَٰ  ٤ٱَِّل ۡكَرىَٰٓ  مَّ

َ
أ
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වනු ඇතැයි (නුඹ ව දැනුවත් කර 

සටියේ කුමක් ද?) 5. (යහමග පිළිබඳ 

තමන්හට) අවශයතාව යනොමැති බව 

සතන අය වූ කලී, 6. එවිට, නුඹ ඔහු 

යවතට අවධානය යයොමු 

කරන්යනහිය. 7. තවද, ඔහු පිවිතුරු 

යනොවීම ගැන ඔබ යකයරහි යදොසක් 

යනොමැත. 8,9. තවද, බිය වූ 

තත්ත්වයේ ඔබ යවත කැපවීයමන් 

පැමිණි අය වූ කලී, 10.  එවිට නුඹ 

ඔහු පිළිබඳ යනොසලකා හැරියයහි ය. 

ىَٰ  ٥ نَت ََلُۥ تََصدَّ
َ
َوَما  ٦فَأ

 َٰ َّكَّ َّلَّ يَزَّ
َ
ا َمن  ٧َعلَۡيَك أ مَّ

َ
َوأ

وَُهَو ََيََۡشَٰ  ٨َجآَءَك يَۡسََعَٰ 
نَت  ٩

َ
َٰ  فَأ  ١٠َعۡنُه تَلََهَّ

ඉලක්කගත කරුණු:  

අල් කුර්ආන් ඇරයුයම් යථාර්ථය, එමගින් ප්රයයෝජන 

ලබන්නන්යේ යගෞරවය හා එය පිටු දකින්නන්යේ පහත්භාවය.  

විග්රහය:  

(1)  අල්ලාහ්යේ දූතයාණන් තම මුහුණ ඇඹුල් යකොට පිටුපෑයේය.  

(2)  එයසේ පිටුපෑයේ අේදුල්ලාහ් ඉේනු උම්මු මක්තූම් තුමා එතුමායගන් 

යහමඟ ලබන්නට පැමිණීම යහේතුයවනි. ඔහු අන්ධයකු විය. ඔහු 

එතුමාණන් යවත පැමිණියේ එතුමාණන් යද්ව ප්රතික්යෂේප කරන 

ප්රධානීන් යහමඟ ලබනු ඇතැයි යන අයප්ක්ෂායවන් ඔවුන් සමග 

කටයුතු කරමින් සටි අවස්ථාවකදීය. 

(3)  අයහෝ දූතය! යමම අන්ධ පුද්ගලයා ඔහුයේ පවින් පිරිසදු වන බවට 

ඔබට දැනුම් දුන්යන් කවයරකුද? 

(4)  එයසේත් නැතිනම් ඔයේ උපයදසට ඔහු සවන්දී ඉන් ඔහු ප්රයයෝජන 

ලැබිය හැකි බවට ඔබට දැනුම් දුන්යන් කවයරකුද? 

(5)   ධනය හා බලය යහේතුයවන් ඔබ යගන ආ දෑ පිළිබඳ විශ්වාස කිරීයම් 

අවශයතාවක් නැති අය වනාහි,  

(6)  ඔබ ඔහුට එය ඉදිරිපත් කරන්යනහිය. එය පිළිගැනීමට කටයුතු 

කරන්යනහිය.  

(7)  අල්ලාහ් යවත පාපක්ෂමායවහි නිරත වී ඔහුයේ පාපයයන් ඔහු පිවිතුරු 

යනොවූයේ නම් ඔබට ලැයබන්යන් කුමක් ද? 

(8)  යහපත යසොයමින් ඔබ යවත යුහුසුළුව පැමිණි අය වනාහි,  

(9)  ඔහු තම පරමාධිපතිට බියයන් කටයුතු කරන්යනකි.  
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(10) එයසේ තිබියදීත් ඔබ ඔහු යනොසලකා හැර යද්ව ප්රතික්යෂේප කරන 

ප්රධානීන් සමඟ කටයුතු කරන්යනහිය.  

11-16. පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයේ වැදගත්කම. 
11. එයසේ යනොව සැබැවින්ම එය 

මතක් කිරීමකි. 12. එයහයින් 

කවයරක් අභිමත වූයේ ද ඔහු එය 

යමයනහි කරත්වා! 13. (යමම වදන්) 

යගෞරවනීය පුස්තකයයහි ය. 14. 

පවිත්ර වූ ද උසස් වූ ද (පුස්තකයයහි 

ය.) 15,16. යගෞරවාන්විත, පිවිතුරු 

දැහැමි (මලක්වරුන්යේ) අත්වලින් 

(ලියන ලද්දකි.) 

 ٞ َها تَۡذك َرة ٓ إ نَّ َفَمن َشآَء  ١١ّلََكَّ
َكرََّمةٖ  ١٢َذَكَرهُۥ  ِف  ُصُحٖف مُّ

١٣  ِۢ َرة َطهَّ ۡرفُوَعةٖ مُّ يۡد ي  ١٤مَّ
َ
ب أ

 ١٦بََرَرةٖ ك َراِۢم  ١٥َسَفَرةٖ 

(11) කරුණ එයසේ යනොයේ. සැබැවින්ම එය පිළිගන්නා අයට වූ යමයනහි 

කිරීමකි; උපයදසකි.  

(12) එයහයින් අල්ලාහව් යමයනහි කිරීමට සතන්නන් ඔහු යමයනහි කරනු 

ඇත. අල් කුර්ආනයේ ඇති දෑ පිළිබඳ උපයදස් ලබනු ඇත.  

(13) යමම කුර්ආනය යද්ව යමයහකරුවන් වන මලක්වරුන් අතර ඇති 

යගෞරවණීය යල්ඛනයේ තිබිණ.  

(14) එය උස් ස්ථානයක ඔසවා තබනු ලැබූවකි. එය පිවිතුරුය. කිසදු 

කිලිටක් එහි ඇති යනොයේ.  

(15) එය මලක්වරුන් (දූත පිරිසක්) අතර තිබුණකි.  

(16) ඔවුන් තම පරමාධිපති අභියස යගෞරවයයන් පිදුම් ලැබූවන්ය. අධික 

යලස යහපත කරන්නන්ය. අවනත වන්නන්ය. 

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

නැගිටුවන්යන්ය. 
17. මිනිසාට ශාපය අත් යේවා! ඔහු ව 

ප්රතික්යෂේපකයයකු බවට පත් කයළේ 

කුමක් ද?  18. කුමන යදයකින් ඔහු ව 

(මිනිසා ව) ඔහු(අල්ලාහ්) මැේයේ ද? 

19. ඔහු(අල්ලාහ් මිනිසා වන) ඔහු ව 

ශුක්රාණු බින්දුවකින් මවා පසුව ඔහු ව 

ප්රමාණවත් යලස සැකසුයේය. 20. 

ۡكَفَرهُۥ 
َ
ٓ أ نَسَُٰن َما  ١٧قُت َل ٱۡۡل 

ٍء َخلََقُهۥ  ِي  ََشۡ
َ
م ن  ١٨م ۡن أ

َرهُۥ  ۡطَفٍة َخلََقُهۥ َفَقدَّ ُثمَّ  ١٩نُّ
هُۥ  َ ب يَل يََّسَّ َماتَُهۥ  ٢٠ٱلسَّ

َ
ُثمَّ أ
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අනතුරුව ඔහුට මාර්ගය පහසු 

කයළේය. 21. පසු ව ඔහු ඔහු ව 

මරණයට පත් කයළේය. ඉන්පසුව ඔහු 

ඔහු ව වළ දැමුයේය. 22. පසු ව ඔහුට 

අභිමත වූ විට ඔහු ඔහු ව 

නැගිටුවන්යන්ය. 23. (එය) එයසේ 

යනොයේ, ඔහු ඔහුට අණ කළ දෑ 

ඔහු(මිනිසා) ඉටු යනොකයළේය. 

ۡقَبَهُۥ 
َ
هُۥ  ٢١فَأ نََشَ

َ
ُثمَّ إ َذا َشآَء أ

َمَرهُۥ  ٢٢
َ
ا َيۡقض  َمآ أ  ٢٣ّلََكَّ لَمَّ

(17) යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරන මිනිසා ශාපයට භාජනය කරන ලදී. ඔහු 

යකතරම් දැඩි යලස අල්ලාහ්ව ප්රතික්යෂේප කරන්යන්ද!  

(18) මිහිතලයේ වැඩී උස්මහත් වන යතක් යදවිඳුන් ඔහු කවර යදයකින් මවා 

තියේදැයි සතා බලත්වා! එයහත් ඔහු(මිනිසා) ඔහුව (අල්ලාහ්ව) 

ප්රතික්යෂේප කරයි.  

(19) ඉතා අල්ප ජල බින්දුවකින් අල්ලාහ් ඔහු ව මවා පසුව අදියරින් අදියර 

ඔහුයේ ස්වරූපය සකස් කයළේය.  

(20) එම අදියරයන්යගන් පසුව තම මවයේ කුසන් පිටවන්නට ඔහු පහසු 

කයළේය.  

(21) යමයලොව ජීවිතයේ යම් ආයු කාලයක් නියම කළ පසුව ඔහු 

ඔහුව(මිනිසාව) මරණයට පත් කරයි. මිනීවල තුළ තැන්පත් කරවයි. 

නැවත අවදි කරනු ලබන යතක් ඔහු එහි රැඳී සටිනු ඇත.  

(22) පසුව ඔහු අභිමත කළ විට විනිශච්ය හා ප්රතිඵල සඳහා ඔහුව අවදි 

කරවනු ඇත.  

(23) තමන්ට පැවරුණු වගකීම් තම පරමාධිපතිට ඉටු කර ඇතැයි එම යද්ව 

ප්රතික්යෂේපකයා අනුමාන කරන යමන් එම විෂය යනොපවතී. ඇත්යතන්ම 

ඔහුට අල්ලාහ් විසන් අනිවාර්ය කළ වගකීම් ඔහු විසන් ඉටු කර නැත්යත්ය. 

24-32. අල්ලාහ් තම ගැත්තන් යවත දක්වා ඇති ආශිර්වාද. 
24. එබැවින් මිනිසා ඔහුයේ ආහාරය 

යදස බලත්වා! 25. සැබැවින්ම අපි 

(වර්ෂා) ජලය අධික වශයයන් 

හැළුයවමු. 26. පසු ව අපි යපොයළොව 

පැල්මක් වශයයන්  පැළුයවමු. 27. 

තවද, අපි එහි බීජ හට ගැන්වූයයමු. 

28. මිදි හා යකොළ වර්ග ද 29. ඔලිේ 

 ٓ نَسَُٰن إ ََلَٰ َطَعام هۦ  فَۡلَينُظر  ٱۡۡل 
نَّا َصَبۡبَنا ٱلَۡمآءَ َصِبٗا  ٢٤
َ
ُثمَّ  ٢٥أ

ا  ۡرَض َشِقٗ
َ
ۢنَبۡتنَا  ٢٦َشَقۡقَنا ٱۡۡل

َ
فَأ

ا   ٢٨وَع َنٗبا َوقَۡضٗبا  ٢٧ف يَها َحِبٗ



 

 

 
20  

හා රටඉඳි ගස් ද 30. ඝණ උයන් ද 31. 

පලතුරු හා උඳු පියලිය ද 32. 

නුඹලාට ද නුඹලායේ යගොවිපළ 

සතුන්ට ද භුක්ති විඳීමක් වශයයන් 

(අපි ඇති කයළමු). 

وََحَدآئ َق  ٢٩َوَزۡيُتوٗنا َوََّنۡٗٗل 
بِٗا  ٣٠ُغۡلٗبا 

َ
َٰك َهٗة َوأ َتَٰٗعا  ٣١َوَف مَّ
نَۡعَٰم ُكۡم 

َ
 ٣٢لَُّكۡم َوۡل 

(24) එයහයින් අල්ලාහ්ව ප්රතික්යෂේප කරන මිනිසා තමන් කෑමට ගන්නා 

ආහාර යකයසේ නම් ඇතිවූයේ දැයි අධීක්ෂණය යකොට විමසා බැලිය 

යුතුය. 

(25) එහි මුල, අහසන් බහුලව හා බලවත්ව ඇද හැයළන වර්ෂාපතනයයි.  

(26) පසුව අපි යපොයළොයවහි පැළිම් ඇති කයළමු. එය පැළෑටි සඳහා විවර 

විය.  

(27) එහි ඇට හා බීජ තුළින් ධානය හා යවනත් දෑ හට ගැන්වූයයමු. 

(28) මිදි හා ඔවුන්යේ යගොවිපළ සතුන් උලා කන්නට තණ වර්ගද ඇති 

කයළමු. 

(29) ඔලිේ හා ඉඳි ගස් ද එහි හට ගැන්වූයයමු. 

(30) ගහ යකොළවලින් පිරුණු වතු යායන්ද හට ගැන්වූයයමු. 

(31) තවද, පළතුරු හා නුඹලායේ යගොවිපළ සතුන් උළාකන තණ බිම්ද හට 

ගැන්වූයයමු.  

(32) ඒවා නුඹලායේ ප්රයයෝජනය හා නුඹලායේ යගොවිපළ සතුන්යේ 

ප්රයයෝජනය සඳහාය. 

33-42. අවසන් දිනයේදී අර්බුද, යද්ව ප්රතික්යෂේපකයින් හට හිමි 

වන දඬුවම හා යද්ව විශ්වාසීන් යවත සුබාශිාංසන දන්වා සටීම. 
33. එබැවින් මහා හඬ (පිඹීම) පැමිණි 

විට, 34. එදින මිනිසා ඔහුයේ 

සයහෝදරයා යවතින් පලා යනු ඇත. 

35. තවද ඔහුයේ මව හා ඔහුයේ 

පියායගන් ද 36. ඔහුයේ භාර්යාව හා 

ඔහුයේ දරුවන්යගන් ද (පලා යනු 

ඇත.) 37. එදින, ඔවුන් අතුරින් සෑම 

මිනියසකුටම තමා ව නිරත කරවන 

කරුණක් ඇත. 38. එදින (ඇතැම් 

අයයේ) මුහුණු පැහැපත් ව පවතී. 39. 

ُة  آخَّ يَوَۡم  ٣٣فَإ َذا َجآَءت  ٱلصَّ
يه  ٱيَف رُّ  خ 

َ
ِم هۦ   ٣٤لَۡمۡرُء م ۡن أ

ُ
َوأ

ب يه  
َ
َبت هۦ  َوَبن يه   ٣٥َوأ  ٣٦َوَصَٰح 

  
ٞن  ۡمر ي  ٱل ُكِ

ۡ
ِم ۡنُهۡم يَۡوَمئ ٖذ َشأ

ۡسف َرةٞ  ٣٧ُيۡغن يه   وُُجوهٞ يَۡوَمئ ٖذ مُّ
٣٨  ٞ ة َ ۡستَۡبَش  َكةٞ مُّ  ٣٩َضاح 
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සනහ මුසු ව ප්රීතියයන් පවතී. 40. 

තවද එදින (ඇතැම් අයයේ) මුහුණු, 

ඒවා මත දූවිලි පවතී. 41. අඳුර ඒවා 

වසා ගනු ඇත. 42. ප්රතික්යෂේප කළ 

දුෂ්ටයයෝ ඔවුහුමය. 

 ٤٠َووُُجوهٞ يَۡوَمئ ٍذ َعلَۡيَها َغَبَةٞ 
ْوَلَٰٓئ َك ُهُم  ٤١تَۡرَهُقَها َقََتَةٌ 

ُ
أ
 ٤٢ٱۡلَكَفَرةُ ٱلَۡفَجَرةُ 

(33) කන් පිපියරන තරමට මහා හඬ පැමිණි විට, එය යදවන පිඹුමයි. 

(34) මිනිසා තම සයහෝදරයායගන් පලා යනු ඇත.  

(35) ඔහුයේ මවයගන් හා පියායගන් ඔහු හැරී දුවනු ඇත.   

(36) එයමන්ම ඔහුයේ බිරියයගන් හා දරුවන්යගන් ද පලා යනු ඇත.  

(37) ඔවුන්යගන් සෑම යකයනකුම අයනකා පිළිබඳ සැලකිල්ලක් දැක්විය 

යනොහැකි තරමට එදින ඔවුන් දැඩි අර්බුදවල නිරතව සටිනු ඇත. 

(38) එදින සතුටින් පිරි මුහුණු ප්රයබෝධමත්ව පවතී.  

(39) අල්ලාහ් තම දයායවන් ඔවුනට සූදානම් කර ඇති දෑ ගැන සතුටින් ඉපිළ 

යගොස් ඔවුහු සනහයසමින් සටින්නාහුය. 

(40) එදින අභාගයවත් මුහුණු යදොම්නසන් යවළී තියේ. ඔවුන්යේ මුහුණු මත 

දුහුවිලි තැවරී තියේ.   

(41) අන්ධකාරයන්යගන් ද යවළී තියේ.  

(42) යම් තත්ත්වයයන් වර්ණනා කරනු ලැබූයවෝ යද්ව ප්රතික්යෂේපය හා 

පාපකම් එකට සදුකරමින් සටියවුන් යවති.   

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 යමහි අේදුල්ලාහ් ඉේනු උම්මි මක්තූම් විෂයයයහි තම නබිවරයාට 

අල්ලාහ් යදොස් නගා තිබීම සැබැවින්ම අල් කුර්ආනය 

අල්ලාහ්යගන්ම බව සහතික කරන සාධකයකි.  දැනුම 

යසොයන්නා හා යහමඟ යසොයන්නාට දිය යුතු වැදගත් කම.  තමන් 

ගැන මිස යවන කිසවකු ගැන සතන්නට පවා යනොහැකි තරමට 

කාර්ය බහුල තත්ත්වයක මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දින 

පවතින භයානක වයසනය.  නබිවරුන් පවා ‘මායේ ආත්මය, 

මායේ ආත්මය’ යැයි පවසන තරමටම එය භයානකව පවතී. 
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 و ير  ُسوَرةُ اتلَّكۡ 

81 සූරත් අත්-තක්වීර් (හකුළුවීම) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 29 කි. 

يم  ِمۡسِب   ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 

1-14. යලොව අවසන් දිනයේ සදුවන අර්බුද 
1. හිරු හකුළවනු ලබන විට, 2. තවද, 

තරු (එහි ප්රභාව නැති වී) කඩා 

හැළුණු විට, 3. තවද, කඳු විතැන් 

කරවනු ලබන විට, 4. තවද, ගැේබර 

ඔටුයදනුන් අතහැර දමනු ලබන විට, 

5. තවද, වන සතුන් රැස් කරනු ලබන 

විට, 6. තවද මුහුදු ගිනිබත් කරනු 

ලබන විට, 7. තවද ආත්මායවෝ (එයට 

සමාන ආත්මාවන් සමඟ) සම්බන්ධ 

කරනු ලබන විට, 8,9. තවද, තමන් 

කුමන පාපයක් නිසා ඝාතනය කරනු 

ලැබුයේ දැ?යි පණ පිටින් වළලනු 

ලැබූ ගැහැණු දරුවන් විමසනු 

ලැබූ විට, 10. තවද (යහොඳ නරක 

ලියවුණු) යල්ඛන දිග හරිනු ලැබූ විට, 

11. තවද අහස නිරාවරණය කරනු 

ලැබූ විට, 12. තවද නිරය අවුළුවනු 

ලැබූ විට, 13. තවද (යදවියන් විශ්වාස 

කළවුන් යවත) ස්වර්ගය සමීප 

කරවනු ලැබූ විට, 14. ආත්මය තමන් 

ඉදිරිපත් කර ඇති දෑ කුමක්දැයි යන්න 

දැන ගනු ඇත. 

ۡمُس ُكِو َرۡت  ِإَوذَا  ١إ َذا ٱلشَّ
ِإَوذَا  ٢ٱنلُُّجوُم ٱنَكَدَرۡت 

َۡت  َباُل ُسِّي  ِإَوذَا ٱۡلع َشاُر  ٣ٱۡۡل 
لَۡت  ِإَوذَا ٱلۡوُُحوُش  ٤ُعِط 
َۡت  ِإَوَذا ٱِۡل َحاُر  ٥ ُحَش 

َرۡت  ِإَوَذا ٱنلُُّفوُس  ٦ُسِج 
ِإَوذَا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ  ٧ُزِو َجۡت 
ِي  َذۢنٖب قُت لَۡت  ٨ُسئ لَۡت 

َ
ب أ

َۡت  ٩ ُحُف نَُش   ١٠ ِإَوَذا ٱلصُّ
َطۡت  َمآُء ُكش  ِإَوذَا  ١١ِإَوَذا ٱلسَّ

يُم ُسِع َرۡت  ِإَوَذا ٱۡۡلَنَُّة  ١٢ٱۡۡلَح 
ۡزل َفۡت 

ُ
آ َعل َمۡت  ١٣أ  َنۡفٞس مَّ

ۡحََضَۡت 
َ
 ١٤أ

ඉලක්කගත කරුණු:  
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යලෝක අවසානය නියම කිරීයමන් පසු විශ්වය පිපිරී යායමන් එහි 

දකින්නට ලැයබන දර්ශනයන්.  

විග්රහය: 

(1)  හිරු එහි ස්කන්ධය සමග හැකිළී යගොස් එහි ආයලෝකය පහව ගිය විට... 

(2)  ග්රහ තාරකා කඩා හැළී ඒවායයහි ආයලෝකය ද මැකී ගිය විට... 

(3)  කඳු තිබූ තැනින් යවන් වී චලනය වූ විට... 

(4)  ඔවුන්යේ වටිනාම වූ සම්පතක් යලස සැලකූ ගැේ ගත් ඔටුවන්ව එහි 

අයිතිකරුවන් විසන් යනොසළකා හැර අතහැර දමනු ලැබූ විට... 

(5)  එකම යායක වනසතුන් මිනිසුන් සමඟ එකතු වූ විට... 

(6)  මුහුදු ගිනියම් වන තත්වයට පත්වන තරමට එය අවුළුවනු ලැබූ විට... 

(7)  ආත්මාවන් ඒවාට සමාන අය සමඟ සම්බන්ධ කරනු ලැබූ විට... එනම් 

පාපිෂ්ටයා පාපිෂ්ටයා සමගද දැහැමියා දැහැමියා සමගද සම්බන්ධ 

කරනු ලබනු ඇත.  

(8)  පණ පිටින් වළලනු ලැබූ දැරියන්යගන් අල්ලාහ් ප්රශ්න කළ විට... 

(9)  ඔබ ව ඝාතනය කළවුන් කවර වරදක් සඳහා ඝාතනය කයළේ දැයි ප්රශ්ණ 

කරනු ඇත.  

(10) ගැත්තන් සෑම යකයනකුම ඔවුයනොවුන් විසන් සදු කළ ක්රියාවන් පිළිබඳ 

වාර්තා කියවනු පිණිස එම ක්රියා යල්ඛන දිග හරිනු ලැබූ විට...  

(11) එළුවකුයේ හම ගලවන්නාක් යමන් අහස ඉවත් කරනු ලැබූ විට... 

(12) තවද නිරා ගින්න යමොළවනු ලැබූ විට... 

(13) ස්වර්ගය බියබැතිමතුන් හට සමීප කරවනු ලැබූ විට... 

(14) යම් සයල්ල සදුවන අවස්ථායේ දී සෑම ආත්මයක්ම එදින යවනුයවන් 

තමන් යපර කර තිබුණා වූ ක්රියාවන් පිළිබඳ දැනගනු ඇත.  

15-29. අල්ලාහ්යේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලලහි වසල්ලම්) 

තුමායේ සතයතාව පිළිබඳ හා අල් කුර්ආනයේ සැබෑ ව පිළිබඳ 

දිවුරා සටීම. 
15. එයසේම, සැඟ වී යන ග්රහතාරකා 

මත දිවුරමි. 16. ඒවා යනොයපනී  

ගමන් කරයි. 17. රාත්රිය මත 

දිවුරමින්. එය යගවී යන විට, 18. 

අලුයම මත දිවුරමින්. එය (හුසම් 

ගනිමින්) උදා වී පවතින විට, 19. 

නියත වශයයන්ම යමය යගෞරවනීය 

ُم ب ٱۡۡلُنَّس   ۡقس 
ُ
ٱۡۡلََوار   ١٥فََٗلٓ أ

ۡل  إ ذَا  ١٦ٱۡلُكنَّس  
َوٱَّلَّ

ۡبح  إ ذَا  ١٧َعۡسَعَس  َوٱلصُّ
َس  إ نَُّهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل  ١٨َتَنفَّ
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දූතයකුයේ වදනකි. 20. බලයයන් 

යුක්ත ස්ථාවර ව පවතින 

සර්වරාජයයේ හිමිකරු අබියස 

සටින්යනකි. 21. තවද එහි (යවනත් 

මැවීම් විසන්) යටහත් වනු ලබන 

විශ්වාසවන්තයයකි. 22. තවද, 

නුඹලායේ සගයා උම්මත්තකයයකු 

යනොයේ. 23. තවද, සැබැවින්ම ඔහු 

ඔහු ව පැහැදිලි ක්ෂිතිජයයහි දුටුයේය. 

24. තවද, ඔහු (සතය) සඟවන 

මසුයරකු යනොයේ. 25. තවද, එය 

පලවා හරින ලද යෂයිතාන්යේ 

(සාතාන්යේ) වදනක් යනොයේ. 26. 

එබැවින් නුඹලා යකොයහේ යන්යනහු 

ද? 27. එය යලෝවැසයනට යමයනහි 

කිරීමක් මිස නැත. 28. නුඹලා 

අතුරින් කවයරක් සෘජු (ස්ථාවර) 

මාර්ගය පැතීමට අභිමත වන්යන් ද 

ඔහුටය. 29. තවද යලෝ වැසයන්යේ 

පරමාධිපති වන අල්ලාහ් අභිමත 

වන්යන් නම් මිස, නුඹලා අභිමත 

යනොකරන්නාහුය. 

ٍة ع نَد ذ ي  ١٩يٖم َكر   ذ ي قُوَّ
َطاٖع َثمَّ  ٢٠ٱۡلَعۡرش  َمك نٖي  مُّ

م نٖي 
َ
ُبُكم  ٢١أ َوَما َصاح 

فُق   ٢٢ب َمۡجُنوٖن 
ُ
َولََقۡد رََءاهُ ب ٱۡۡل

 ٱۡلَغۡيب   ٢٣ ٱلُۡمب ني  
َوَما ُهَو لَۡعَ

َوَما ُهَو ب َقۡول   ٢٤ب َضن نٖي 
يٖم  ۡيَن  ٢٥َشۡيَطَٰٖن رَّج 

َ
فَأ

إ ۡن ُهَو إ َّلَّ ذ ۡكرٞ  ٢٦تَۡذَهُبوَن 
ل َمن َشآَء م نُكۡم  ٢٧ِل ۡلَعَٰلَم نَي 

ن يَۡسَتق يَم 
َ
َوَما تََشآُءوَن  ٢٨أ

ُ رَبُّ ٱلَۡعَٰلَم نَي  ن يََشآَء ٱَّللَّ
َ
ٓ أ إ َّلَّ
٢٩ 

(15) රාත්රියයහි එය උදාවන්නට යපර සැඟවී පවතින තාරකා මත අල්ලාහ් 

දිවුරා පවසයි. 

(16) අලුයම උදාවන අවස්ථායේදී සැඟවී යන ග්රහයලෝක අතර ඒවා ගමන් 

කරනු ඇත. සයල්ල ඇදගන්නා සුලු කළු ආවාට ද උපමා යලස ගත 

හැක 

(17) රාත්රියේ ආරම්භය උදාවන විට ඒ මත දිවුරා පවසයි. 

(18) අලුයම් ආයලෝකය උදාවන විට ඒ මත ද දිවුරා පවසයි. 

(19) අල්ලාහ් සමඟ සම්බන්ධකම් පැවැත්වීම සඳහා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු 

අලලහි වසල්ලම් තුමාණන් යවත පහළ කරනු ලැබූ අල් කුර්ආනය, 

විශ්වාසනීය මලක්වරයා -යද්ව දූතයා- වූ ජිේරීල් තුමා විසන් දන්වන 

ලැබූවකි. අල්ලාහ් එම කටයුත්ත එතුමාට භාර කයළේය. 
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(20) ඔහු ශක්තිමත් වූ අයයකි. යද්ව රාජයයේ යදවියන් අබියස යගෞරවනීය 

නිලයක් හිමි අයයකි. 

(21) අහස්වාසීහු ඔහුට අවනත වනු ඇත. වහී යහවත් යද්ව පණිවිඩ දන්වා 

සටීයම් වගකීම සම්බන්ධයයන් ඔහු විශ්වාස කරනු ලැබූයවකි. 

(22) නුඹලා දන්නා හඳුනන  මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලලහි 

වසල්ලම්)තුමාණන්යේ බුද්ධිය ඔහුයේ විශ්වාසනීයභාවය හා ඔහුයේ 

සතයභාවය යනාදියයන් නිරූපණය වනුයේ නුඹලා යගොතා පවසනු 

ලබන යද් යමන් මුහම්මත් තුමාණන් උමතු වූයවකු යනොවන බවය.  

(23) ඔයේ මිතුරා වන එතුමා ජිේරීල් තුමාව මැවූ සැබෑ ස්වරූපයයන්ම 

පැහැදිලිව ක්ෂිතිජය තුළ දුටුයේය. 

(24) නුඹලා යවත දන්වා සටින්නට නියම කළ කිසදු කරුණක් නුඹලා යවත 

දන්වා සටීමට එතුමා මසුරු යනොවූහ. හූනියම් කරුවන් ගන්නාක් යමන් 

කිසදු කුලියක් යහෝ එතුමා යනොගන්යන්ය.  

(25) යමම අල් කුර්ආනය අල්ලාහ්යේ කරුණායවන් මිස, පළවා හරින ලද 

යෂයිතාන්යේ ප්රකාශයක් යනොයේ.  

(26) යමම සාධක ඉදිරිපත් කිරීයමන් පසුව අල් කුර්ආනය අල්ලාහ්යගන් 

පැමිණි එකක් බව ප්රතික්යෂේප කරන්නට නුඹලා ගමන් කරන මඟ 

කුමක්ද? 

(27) අල් කුර්ආනය මිනිස් සාංහතියට හා ජින් සාංහතියට උපයදසක් හා 

යමයනහි කිරීමක් මිස යවනකක් යනොයේ.  

(28) එය ඔබ අතර සටින්නාවූ සතය මාර්ගයේ ඍජුව ගමන් කරන්නට ප්රිය 

කරන අය යවනුයවනි. 

(29) එයසේ ඍජු මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට යහෝ යවනත් කටයුත්තක් සදු 

කිරීමට යහෝ අල්ලාහ්යේ අභිමතයයන් මිස නුඹලායේ අභිමතය පරිදි 

කළ යනොහැක. ඔහු සයලු මැවීම්හි පරමාධිපතියාණන්ය.  

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 යහපත් යහෝ අයපත් කවර පුද්ගලයකු සමඟ පුද්ගලයයක් යසේන්දු වී 

සටිත් ද ඔහු සමඟම ඔහු නැගිටුවනු ලබනු ඇත.  වළලනු ලැබූ දැරියන් 

ඔයබන් ප්රශ්න කරනු ලබන විට තත්ත්වය යකයසේ වනු ඇත්ද? යමම 

සදුවීම් එම නැවතුම් යපොයළහි භයානක කම යපන්වා යදන සාධකයකි. 

 මිනිසා අභිමත කරන දෑ සදුවනුයේ අල්ලාහ්යේ අභිමතයට 

අනුකූලවය.  
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 ُسوَرةُ اَّلنف َطار  

82 සූරත් අල්-ඉන්ෆිතාර් (පිපිරී විසරී යාම) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 19 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 

1-5. යලොව අවසන් දිනයේදී සදුවන වයසනය. 

1. අහස පිපිරී යවන් ව ගිය විට, 2. 

තවද, තාරුකාවන් වැටී විසරී ගිය විට, 

3. තවද සමුද්රයන් (එකියනක) මිශ ර 

කරනු ලබන විට, 4. තවද මිනී 

වළවල් (ඒ තුළ තැන්පත් කර ඇති 

මළ මිනී) යපරළා දමනු ලබන විට, 5. 

සෑම ආත්මයක් ම තමන් ඉදිරිපත් 

කළ හා පසුවට ඉතිරි කළ දෑ පිළිබඳ 

දැන ගනු ඇත. 

َمآُء  ِإَوذَا  ١ٱنَفَطَرۡت إ َذا ٱلسَّ
ِإَوذَا  ٢ٱۡلَكَواك ُب ٱنتَََثَۡت 

َرۡت  ِإَوذَا ٱۡلُقبُوُر  ٣ٱِۡل َحاُر فُِج 
َۡت  ا  ٤ُبۡعَث  َعل َمۡت َنۡفٞس مَّ

َرۡت  خَّ
َ
َمۡت َوأ  ٥قَدَّ

ඉලක්කගත කරුණු:  

පිළියවළට සැකසී ඇති මැවීම් වයාකූල වීයමන්, ඒවායයහි 

ස්වභාවයන් හා ගමන් මග යවනස් වීයමන් යලොව අවසන් දිනයේදී දකින්නට 

ලැයබන ඇතැම් දර්ශන.  

විග්රහය: 

(1)  අහසන් මලක්වරුන් පැමිණීම සඳහා අහස පැළී යන විට ... 

(2)  ග්රහ තාරකා හැළී විසර යන විට... 

(3)  මුහුදු විවෘත වී එකියනක මිශ්ර වන විට... 

(4)  මිනීවලවල් තුළ සටින මියගිය ඇත්තන් යළි අවදිවනු පිණිස 

මිනීවලවල් යපරළනු ලබන විට ...  

(5)  එම අවස්ථායේදී සෑම ආත්මයක්ම ඔහු කළින් සදු කළ දෑ හා ඔහු 

යනොදන්නා, පසුව සදු කළ දෑ පිළිබඳ දැනගනු ඇත.  

6-12. අල්ලාහ්යේ මහත්භාවය ඔහුයේ ගරුත්වය හා උපකාරය 

අමතක කර දමන මිනිසාට වූ අවවාදය. 
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6. අයහෝ මිනිසා! යගෞරවනීය නුඹයේ 

පරමාධිපති පිළිබඳ ව නුඹ ව මාංමුළා 

කයළේ කුමක් ද?  7. ඔහු වනාහි නුඹ ව 

මවා නුඹ ව සකසා නුඹ ව 

සමානුපාතික කයළේය. 8. කවර 

රූපයකින් ඔහු අභිමත කයළේ ද ඒ 

අයුරින් ඔහු නුඹව හැඩ ගැස්විය. 9. 

එයසේ යනොව, නමුත් නුඹලා විනිශ්චය 

පිළිබඳ යබොරු කරන්නාහුය. 10. 

නියත වශයයන්ම නුඹලා මත 

(මලාඉකාවරුන් වන) ආරක්ෂකයින් 

ඇත. 11. (ඔවුන්) යගෞරවනීය 

යල්ඛකයින් යවති. 12. ඔවුහු නුඹලා 

කරන දෑ පිළිබඳ දන්නාහුය. 

نَسَُٰن َما َغرََّك ب َرِب َك  َها ٱۡۡل  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ٱَّلَّ ي َخلََقَك  ٦ٱۡلَكر يم  
ََٰك َفَعَدلََك  ى ِي   ٧فََسوَّ

َ
ٓ أ ِف 

َبَك  ا َشآَء َركَّ ّلََكَّ  ٨ُصوَرةٖ مَّ
بُوَن ب ٱدِل ين   ِإَونَّ  ٩بَۡل تَُكِذ 
نَي  ك َراٗما  ١٠َعلَۡيُكۡم لََحَٰف ظ 

َيۡعلَُموَن َما  ١١َكَٰت ب نَي 
 ١٢َتۡفَعلُوَن 

(6)  අයහෝ ඔයේ පරමාධිපති ගැන ප්රතික්යෂේප කරන මිනිසුනි! ඔහුයගන් වූ 

යගෞරවනීය පිදුමක් යලස යම් කාලයක් ඔබට කල් දී දඬුවම ඉක්මන් 

යනොයකොට තිබියදී ඔයේ පරමාධිපතියේ නියයෝගයට ඔබ විරුද්ධ 

වන්නට ඔබව පත් කයළේ කුමක්ද?  

(7)  ශූනය යන තත්ත්වයයන් ඔහු ඔබව ඇති කයළේය. පසුව ඔයේ සයලු 

ශරීර අවයව නිසයලස සැකසුයේය.  

(8)  ඔබව කවර හැඩයකින් මැවිය යුත්යත්ද ඒ අයුරින්ම ඔහු මැේයේය. 

බූරුවකු, වඳුයරකු, බල්යලකු යහෝ යවනත් කිසවකුයේ හැඩයයන් 

ඔබව යනොමවා ඔබව මිනිස් ස්වරූපයක් දී ඔහු ඔබට ආශිර්වාද කයළේය.   

(9)  අයහෝ රැවටී සටින්නනි, නුඹලා මවා ගත් රූප යමන් යනොව, නුඹලා 

ප්රතිඵල යදනු ලබන දිනය ගැන යබොරු කරමින් සටින්නාහුය. නුඹලා ඒ 

සඳහා ක්රිය යනොකරන්නාහුය.  

(10) නුඹලායේ ක්රියා දාමයන් සයල්ල ආරක්ෂා වන පරිදි සටහන් කරන 

මලක්වරුන් නුඹලා යවත පනවා ඇත.  

(11) අල්ලාහ් අබියස යගෞරවයට පාත්ර වූවන් හා නුඹලා කරන ක්රියාවන් 

ලියාගන්නන් යලසන් ඔවුන් කටයුතු කරනු ඇත.  

(12) කරන්නට කියන යද් ඔවුන් එයලසන්ම සදු කරති. ඒවා සටහන් කර 

ගනිති. 
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13. දැහැමියන් සතු සුව සැප. 
13. නියත වශයයන්ම දැහැමියන් සුව 

සැපයයහි ය. 
بَۡراَر لَِف  نَع يٖم 

َ
١٣إ نَّ ٱۡۡل  

(13) යහපත අධිකව සදු කරන, අවනත වන දැහැමියන් මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී සදා සැපයතහි සටිනු ඇත.  

 

14-19. අපරාධකරුවන්යේ ප්රතිවිපාක හා අවසන් දිනයේ 

වයසනය. 

14. තවද, නියත වශයයන්ම 

පාපිෂ්ඨයින් නිරයයහි ය. 15. 

විනිශ්චය දිනයේ ඔවුහු එහි 

පිවියසන්නාහුය. 16. තවද, ඔවුන් 

එයින් සැඟයවන්නන් යනොයවති. 17. 

තවද, විනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි නුඹ ව 

දැනුවත් කයළේ කුමක් ද? 18. පසුව ද 

විනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි නුඹ ව 

දැනුවත් කයළේ කුමක් ද? 19. එදින 

කිසදු ආත්මයක් තවත් ආත්මයකට 

කිසවකින් බලහිමිකම් 

යනොපාන්යන්ය. එදින සයලු කරුණු 

අල්ලාහ් යවත ය. 

يٖم ِإَونَّ ٱۡلُفجَّ  ِف  َجح 
 ١٤اَر لَ

َوَما ُهۡم  ١٥يَۡصلَۡوَنَها يَۡوَم ٱدِل ين  
ََٰك  ١٦ َعۡنَها ب َغآئ ب نيَ  ۡدَرى

َ
ٓ أ َوَما

ََٰك  ١٧َما يَۡوُم ٱدِل ين   ۡدَرى
َ
ُثمَّ َمآ أ

يَۡوَم ََّل َتۡمل ُك  ١٨َما يَۡوُم ٱدِل ين  
َۡفٖس َشۡي  ۡمُر   ٗ َنۡفٞس نِل 

َ
ِۖ َوٱۡۡل ا

  َّ  ١٩يَۡوَمئ ٖذ َّلِل 

(14) තවද දුෂ්ඨයයෝ නිරා ගින්යනහි තැයවනු ඇත. 

(15) එහි උෂ්ණත්වය විඳවමින් එතුළට පිවියසනු ඇත.  

(16) කිසවියටකදී ඔවුන්ට එයින් සැඟවී සටිය යනොහැක. ඔවුන් එහි 

සදාතනිකයයෝ යවති. 

(17) අයහෝ දූතය, විනිශච්ය දිනය කුමක්දැයි   ඔබට දැනුම් දුන්යන් කුමක්ද? 

(18) විනිශ්චය දිනය කුමක්දැයි ඔබට උගන්වා දුන්යන් කවරක්ද?  

(19) එය කිසවකුට යසත සැලසය යනොහැකි දිනයකි. එදින සදුවන සයලු 

කටයුතු අල්ලාහ්ට පමණක් සතු යේ. ඔහු කැමති පරිදි ක්රියා කරයි. එය 

ඔහුට -අල්ලාහ්ට- හැර යවන කිසවකුත් කිසවකුට යනොවන්යන්ය. 
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 ُسوَرةُ الُمَطِف ف نيَ 
83 සූරත් අල්-මුතෆෆ්ිෆීන් (කිරුම් මිනුම් වල වාංචා කරන්යනෝ) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 36 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-6. කිරුම් මිනුම් හි වාංචා කරන්නවුන් සම්බන්ධයයන් මළවුන් 

යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ දී ඔවුනට සදු වන දඬුවම 

පිළිබඳ අවවාද කිරීම. 
1. කිරුම් මිනුම් වල වාංචා 

කරන්නන්ට යේදයකි. 2. ඔවුන් 

වනාහි තමන් මිනිසුන්යගන් කිරා 

ගන්නා විට සම්පූර්ණයයන්ම කිරා 

ගනිති. 3. නමුත් ඔවුහු ඔවුනට කිරා 

යදන විට යහෝ ඔවුන් ඔවුනට මැන 

යදන විට යහෝ අලාභ සදු කරති. 4. 

නියත වශයයන්ම තමන් නැගිටුවනු 

ලබන්නන් බව ඔවුන් යනොසතන්යනෝ 

ද? 5. මහත් වූ දිනයකට. 6. එදින 

මිනිසුන් යලෝවැසයන්යේ පරමාධිපති 

ඉදිරියේ නැගිට සටිනු ඇත. 

ٱَّلَّ يَن إ ذَا  ١َوۡيٞل ِل ۡلُمَطِف ف نَي 
ٱۡكَتالُواْ لَۡعَ ٱنلَّاس  يَۡسَتۡوفُوَن 

َزنُوُهۡم ِإَوذَا َكَ  ٢ و وَّ
َ
لُوُهۡم أ

وَن  ُ ْوَلَٰٓئ َك  ٣َُيَّۡس 
ُ
ََّل َيُظنُّ أ

َ
أ
ۡبُعوثُوَن  نَُّهم مَّ

َ
يٖم  ٤أ َۡوٍم َعظ  َّل 
يَۡوَم َيُقوُم ٱنلَّاُس ل َرِب   ٥

 ٦ٱۡلَعَٰلَم نَي 
ඉලක්කගත කරුණු:  

කිරුම් මිනුම්වලදී වාංචා කරන්නන්හට හා යබොරු කරන්නන්හට 

අවවාද කරමින් යද්ව විශ්වාසී අසරණ මිනිසුන්හට පක්ෂපාතීත්වය දන්වමින් 

කිරුම් මිනුම්වලදී මිනිසුන්යේ තත්ත්වය හා මතුයලොව නිවහන පිළිබඳ 

පැහැදිළි කරන අයුරින් යමය පිහිටා ඇත.  

විග්රහය: 

(1)  කිරුම් මිනුම්වල වාංචා කරන්නන් හට විනාශයකි. මහත් වූ පාඩුවකි.  

(2)  ඔවුහු යවනත් අයයගන් යමක් කිරා ගන්යන් නම් යහෝ මැන ගන්යන් 

නම් යහෝ තමන්යේ අයිතියයහි කිසදු හිඟයක් යනොයකොට පරිපූර්ණව 

ලබා ගනිති.  
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(3)  නමුත් ජනයින්ට එය නැවත කිරා යදන විට යහෝ මැන යදන විට යහෝ 

කිරුම් මිනුම්වල අඩුපාඩු සදු කරති. නබි සල්ලල්ලාහු අලලහි 

වසල්ලම් තුමාණන් මදීනාවට පැමිණි විට මදීනා වාසීන් අතර දක්නට 

තිබුයණ් යමවන් වූ තත්ත්වයකි. 

(4)  යමම පිළිකුල් සහගත ක්රියාව සදු කරන යමොවුහු සැබැවින්ම තමන් 

අල්ලාහ් ඉදිරියේ යළි නැගිටුවා ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව විශ්වාස 

යනොකරනුයේ මන්ද? 

(5) වයසනවලින් හා බියයන් පිරුණු ඒ මහත් වූ දිනයේදී විනිශ්චය හා 

ප්රතිඵල යදනු පිණිසය.  

(6)  එය සයලු මැවීම් පරමාධිපති ඉදිරියේ විනිශච්ය සඳහා නැගිට සටිනු 

ලබන දිනයකි.  

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 සතයය පිළිපදින්නන් වළක්වාලන රැවටීම්වලින් වැළයකන්නට 

යකයරන අවවාදය.  තණ්හාව හා ගිජුකම යවළදායම් පහත් ගුණාාංගයකි. 

අල්ලාහ්ට බිය වන්යනකු මිස එයින් මියදන්යන් නැත.   පවින් දුරස් කරවන 

අයුරින් මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී සදුවන අර්බුද පිළිබඳ 

සහි ගැන්වීම.  

 

7-17. පාපතර අපරාධකරුවන් හා මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනයේදී ඔවුනට ලැයබන  ප්රතිවිපාක. 
7. යනොඑයසේය. නියත වශයයන්ම 

අපරාධකරුවන්යේ යල්ඛනය 

සජ්ජීන්හි ය. 8. (නබිවරය,) සජ්ජීන් 

යනු කුමක් දැයි නුඹ ව දැනුවත් කයළේ 

කුමක් ද? 9. (එය) ලියන ලද වාර්තා 

යපොතකි. 10. යබොරු යැයි ප්රතික්යෂේප 

කරන්නන් හට එදින විනාශය හිමිවනු 

ඇත. 11. ඔවුන් වනාහි විනිශ්චය 

දිනය යබොරු යැයි ප්රතික්යෂේප කරති. 

12. සීමාව ඉක්මවා ගිය සෑම 

පාපතරයකුම මිස යවනත් කිසයවක් 

එය යබොරු යැයි යනොකීය. 13. අපයේ 

වදන් ඔහු යවත පාරායනා කරනු 

ار  لَِف    إ نَّ ك َتََٰب ٱۡلُفجَّ
ٓ ّلََكَّ

نٖي  ِج  ََٰك َما  ٧س  ۡدَرى
َ
ٓ أ َوَما

نٞي  ِج  ۡرقُومٞ  ٨س   ٩ك َتَٰٞب مَّ
ب نَي   ١٠َوۡيٞل يَۡوَمئ ٖذ ِل ۡلُمَكِذ 

بُوَن ب يَۡوم  ٱدِل ين   ٱَّلَّ يَن يَُكِذ 
ٓ إ َّلَّ ُُكُّ  ١١ ُب ب هۦ  َوَما يَُكِذ 

ث يٍم 
َ
 َعلَۡيه  إ َذا ُتۡتَلَٰ  ١٢ُمۡعَتٍد أ
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ලබන විට (යමය) පැරැණ්නන්යේ 

මනඃකල්පිත කතා යැයි ඔහු 

පැවසුයේය. 14. එයසේ යනොව, නමුත් 

ඔවුන් උපයමින් සටි දෑ (මගින්) 

ඔවුන්යේ හදවත් මත මල (කැලැල්) 

බැඳී ඇත. 15. එයසේ යනොව, නියත 

වශයයන්ම ඔවුන් එදින ඔවුන්යේ 

පරමාධිපතියගන් යවන් 

කර(වළක්ව)නු ලබන්යනෝය. 16. 

පසුව, නියත වශයයන්ම ඔවුන් 

නිරයයහි පිවියසන්යනෝ යවති. 17. 

තවද, නුඹලා යබොරු යැයි පවසමින් 

සටි දෑ යමය යේ යැයි කියනු ලැයේ. 

ل نيَ  وَّ
َ
ُّي ٱۡۡل َسَٰط 

َ
 ١٣ َءاَيَُٰتَنا قَاَل أ

ا  َٰ قُلُوب ه م مَّ
ِۖ بَلۜۡۡ َراَن لَۡعَ ّلََكَّ
ُبوَن  ْ يَۡكس  ٓ إ نَُّهۡم  ١٤ََكنُوا ّلََكَّ

ََّمۡحُجوبُوَن  ِب ه ۡم يَۡوَمئ ٖذ ل َعن رَّ
يم   ١٥  ١٦ُثمَّ إ نَُّهۡم لََصالُواْ ٱۡۡلَح 

ي ُكنُتم ب هۦ  ُثمَّ ُيَقاُل َهََٰذا ٱَّلَّ  
بُوَن   ١٧تَُكِذ 

(7) මරණයයන් පසු යළි අවදිකිරීමක් නැතැයි ඔබ රෑපණය කර ගන්නාක් 

යමන් එය නැත. යද්ව ප්රතික්යෂේපකයින් හා කුහකයින් අතර සටි 

පාපිෂ්ඨයින්යේ වාර්තාව යපොයළොයේ පහළටම බැස තියේ.  

(8)  අයහෝ දූතය, සජ්ජීන් යනු කුමක්දැයි ඔබට විස්තර කයළේ කුමක්ද? 

(9)  සැබැවින්ම ඔවුන්යේ වාර්තා ලියමින්ම පවතී. එහි කිසදු අඩු වැඩි 

කිරීමක් සදු යනොයේ.  

(10) එදින යබොරු කරන්නන්හට  මහත් වූ විනාශයක් අත්වනු ඇත. එය 

මහත් වූ පාඩුවකි.  

(11) අල්ලාහ් තම ගැත්තන්හට ඔවුන් යමයලොයවහි සදු කළ යද්වල් සඳහා 

මතුයලොයවහි ප්රතිඵල යදන දිනය ප්රතික්යෂේප කරමින් සටිය අය 

යමොවුන් යවති.  

(12) අධික යලස අකුසල් සදු කරන, අල්ලාහ්යේ සීමාවන් උල්ලාංඝනය 

කරමින් කටයුතු කරන අය මිස යවන කිසවකු එම දිනය යබොරුවක් 

යැයි පවසන්යන් නැත.  

(13) අපයේ දූතයාණන් යවත පහළ කරනු ලැබූ අපයේ වදන් ඔහු ඉදිරියේ 

පාරායනය කරනු ලබන විට ‘යමය මුතුන් මිත්තන්යේ කතාය. යමය 

අල්ලාහ්යගන් වූවක් යනොයේ යැයි ඇතැමුන් පවසති.  

(14) එය යමම යබොරුකාරයින් සතන පරිදි යනොයේ. ඔවුන්යේ බුද්ධිය 

ඉහවහා යගොස් ඇත. ඔවුන් උපයාගත් පාපය යහේතුයවන් එය ආවරණය 

වී ඇත. ඔවුන්යේ සත් තුළින් සතයය යනොදකිති.  
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(15) නියත වශයයන්ම මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී 

ඔවුන්යේ පරමාධිපතියාණන් දැකීයමන් ඔවුන්ව වළක්වනු ලබනු ඇත. 

එය ඔවුනට තහනම් යකොට ඇත. 

(16) අනතුරුව සැබැවින්ම ඔවුන් නිරයට පිවිස, එහි නිරා ගින්යන් දඞුවම 

විඳිනු ඇත.  

 (17) මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඔවුන් හෑල්ලුවට ලක් 

කරමින්, “නුඹලා යම් විඳින දඩුවම, යමයලොයවහි නුඹලායේ දහම් 

දූතයාණන් නුඹලාට කවර කරුණක් දන්වා සටියේද එය යබොරුකරමින් 

සටි යහේතුව නිසායවනි“ යැයි පවසනු ලැයේ. 

18-28. දැහැමියන් හා ස්වර්ගයේ දී ඔවුනට හිමි වන සැප 

පහසුකම්. 
18. එයසේ යනොව, නියත වශයයන්ම 

දැහැමියන්යේ යල්ඛනය 

ඉල්ලීයියීන්හිමය.19.තවද 

ඉල්ලීයියීන් යනු කුමක් දැයි නුඹ ව 

දැනුවත් කයළේ කුමක් ද? 20. (එය) 

ලියන ලද වාර්තා යපොතකි. 21. 

සමීපතයන්  එයට සාක්ෂි 

දරන්යනෝය. 22. නියත වශයයන්ම 

දැහැමියන් සැප පහසුකම් පිරුණු 

ස්වර්ගයන්හි යවති. 23. කවිච්චි මතට 

වී (සරි) නරඹති. 24. (ඔවුනට 

ලැබුණු) සැප පහසුකම් හි සරියාව 

නුඹ ඔවුන්යේ මුහුයණහි දැන ගනු 

ඇත. 25. මුද්රා කරන ලද අමෘතයයන් 

ඔවුනට යපොවනු ලබන්යනෝය. 26. 

එහි මුද්රාව කස්තූරි ය. එයහයින් තරඟ 

වදින්යනෝ ඒ තුළ තරඟ වදිත්වා. 27. 

තවද එහි මිශ්රණය තස්නීම් යවතින්ය. 

28. (එය) උල්පතකි, යද්ව 

සමීපතයින් එයින් පානය කරති. 

ٓ إ نَّ  بَۡرار  لَِف  ّلََكَّ
َ
ك َتََٰب ٱۡۡل

ِل ِي نَي  ََٰك َما  ١٨ع  ۡدَرى
َ
ٓ أ َوَما

ِل يُّوَن  ۡرقُومٞ  ١٩ع   ٢٠ك َتَٰٞب مَّ
ُبوَن  إ نَّ  ٢١يَۡشَهُدهُ ٱلُۡمَقرَّ
بَۡراَر لَِف  نَع يٍم 

َ
لَۡعَ  ٢٢ٱۡۡل

َرآئ ك  يَنُظُروَن 
َ
َتۡعر ُف  ٢٣ٱۡۡل

ةَ ٱنلَّع يم    ٢٤ِف  وُُجوه ه ۡم نََۡضَ
ُۡتوٍم يُۡسَقوۡ  يٖق ُمَّ  ٢٥َن م ن رَّح 

َٰل َك  َتَُٰمُهۥ م ۡسٞكُۚ َوِف  َذ خ 
 ٢٦فَۡلَيتََنافَس  ٱلُۡمَتَنَٰف ُسوَن 

َعۡيٗنا  ٢٧تَۡسن يٍم  َوم َزاُجُهۥ م ن
ُبوَن   ٢٨يََۡشَُب ب َها ٱلُۡمَقرَّ
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(18) එය සැබැවින්ම විනිශච්යක් නැත. තිළිණ පිරිනැමීමක් නැත යැයි ඔවුන් 

සතන පරිද්යදන් යනොව. සැබැවින්ම යදවියන්ට අවනත වූයවෝ 

ඉල්ලීේයීන්හි යවති. 

(19) අයහෝ දූතය, ඉල්ලීේයීන් කුමක්දැයි ඔබට දන්වා සටියේ කුමක්ද? 

(20) සැබැවින්ම ඔවුන්යේ වාර්තා ලියමින්ම පවතී. එහි කිසදු අඩු වැඩි 

කිරීමක් සදු යනොයේ. 

(21) සෑම අහසකටම සමීපව සටින මලක්වරුන් එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනු 

ඇත.  

(22) යදවියන්ට අධික යලස අවනත වන්යනෝ මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනයේදී සදාතනික සැපයයහි යවති.  

(23) අලාංකාර කරන ලද කවිච්චි මතට වී ඔවුන්යේ පරමාධිපති යදස ද ඔවුන් 

කරන, ඔවුන් සතුටු වන සෑම යදයක් යදස ද ඔවුන් බලමින් සටිති.  

(24) ඔබ ඔවුන් දුටුයේ නම් ඔවුන් විඳින සැපයතහි අලාංකාරය හා සතුට 

ඔවුන්යේ මුහුණුවලින් දකිනු ඇත.  

(25) කට මුද්රා තැබූ අමෘත භාජන වලින් ඔවුනට මධු යපොවනු ලැයේ.  

(26) ඉන් කස්තූරි සුවද අවසානය දක්වාම හමනු ඇත. යමම යගෞරවනීය 

තිළිණය යවනුයවන් තරඟ වදින්යනෝ තරඟ කරත්වා. 

(27) යමම මුද්රා කරනු ලැබූ පානය තස්නීම් නම් උල්පතකින් එන පානයකින් 

මිශ්රව පවතී.  

(28) එය ස්වර්ගයේ උසස් ස්ථානයේ පිහිටි උල්පතකි. පිරිසදු මිහිරි පානයක් 

වන යමයින් යද්ව සමීපතයයෝ පානය කරන්නාහුය. එයමන්ම ඒ සමඟ 

යවනත් දෑද මිශ්ර යකොට යසසු යද්ව විශ්වාසීන් පානය කරති.  

29-36. යමයලොයවහි වැරදිකරුවන් යද්ව විශ්වාසීන් සමඟ ගනු 

යදනු කළ ආකාරය හා ඔවුන්යේ එම ක්රියාවට ප්රතිකර්මයක් 

වශයයන් මතු යලොයවහිදී  ඔවුනට හිමිවන විපාකය. 
29. නියත වශයයන්ම අපරාධ 

කළවුන් වනාහි විශ්වාස කළවුන් 

පිළිබඳ ව සනායසමින් සටියයෝය. 30. 

තවද ඔවුන් අසළින් ඔවුන් ගමන් කළ 

විට ඔවුන් එකියනකා අතර ඇස් 

යකොණින් ඉඟි යකොට සමච්චල් කර 

ගන්යනෝය. 31. තවද ඔවුන් 

ඔවුන්යේ පිරිස යවත හැරී යන විට 

ْ م َن  ْ ََكنُوا ۡجَرُموا
َ
إ نَّ ٱَّلَّ يَن أ

ْ يَۡضَحُكوَن   ٢٩ٱَّلَّ يَن َءاَمُنوا
 ب ه ۡم َيَتَغاَمُزوَن 

ْ وا  ٣٠ِإَوَذا َمرُّ
ۡهل ه ُم ٱنَقلَُبواْ 

َ
ِإَوَذا ٱنَقلَُبٓواْ إ ََلَٰٓ أ

ۡوُهۡم قَالُٓواْ إ نَّ  ٣١فَك ه نَي 
َ
ِإَوذَا َرأ
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(සමච්චල් කරමින්) ප්රීති වන්නන් 

යලස හැරී ගියයෝය. 32. තවද ඔවුන් 

ඔවුන් ව දුටු විට සැබැවින්ම යමොවුන් 

මුළාවූවන්මය යැයි පවසති. 33. 

නමුත් ඔවුන් මත ආරක්ෂකයින් යලස 

යමොවුහු එවනු යනොලැබුයවෝය. 34. 

එයහයින් අද දින විශ්වාස කළ අය 

ප්රතික්යෂේපකයින් ගැන සනහයසති. 

35. කවිච්චි මතට වී ඔවුන් (සරි) 

නරඹමින් සටිති. 36. 

ප්රතික්යෂේපකයයෝ (වන ඔවුනට) 

තමන් කරමින් සටි දෑට ප්රතිවිපාක 

යදනු ලැබුයවෝ ද? 

ُؤََّلٓء  لََضٓالُّوَن  َوَمآ  ٣٢َهَٰٓ
نَي   َعلَۡيه ۡم َحَٰف ظ 

ْ لُوا رۡس 
ُ
 ٣٣أ

ْ م َن  فَٱَّۡلَۡوَم ٱَّلَّ يَن َءاَمُنوا
ار  يَۡضَحُكوَن  لَۡعَ  ٣٤ٱۡلُكفَّ
َرآئ ك  يَنُظُروَن 

َ
َهۡل ثُِو َب  ٣٥ٱۡۡل

اُر َما ََكنُواْ َيۡفَعلُوَن   ٣٦ٱۡلُكفَّ

(29) යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරමින් අපරාධ කළවුන් වනාහි ඔවුහු යදවියන් 

විශ්වාස කළවුන් යදස බලා ඔවුන් හෑල්ලුවට ලක් කරමින් සනායසමින් 

සටියහ.  

(30) යදවියන් විශ්වාස කළවුන් පසුකර යන විට ඔවුන්යගන් ඇතැයමක් 

ඇතැයමකු යදස බලා සමච්චලයට ඇස් යකොණින් සනාසුණහ.  

(31) ඔවුහු තම නියවස් යවත බලා යන විට ඔවුන් කළ යද්ව ප්රතික්යෂේපය, 

යදවියන් විශ්වාස කළවුනට කළ සරදම ගැන සතුටුයවමින් හැරී ගියහ.  

(32) මුස්ලිම්වරු දුටු විට, ඔවුහු ඔවුන්යේ මුතුන්මිත්තන්යේ දහම අතහැර 

දැමීයමන් ඔවුහු නිවැරදි මාර්ගයයන් මුළා වී ඇත්යතෝ යැයි 

පවසන්නාහුය.  

(33) යමවන් ප්රකාශයක් කරන තරමට යමොවුන්යේ ක්රියාවන් ආරක්ෂා කිරීම 

සඳහා අල්ලාහ් ඔවුනට කිසවක් පවරා සටියේ නැත.  

(34) යමයලොව ජීවිතයේ යදවියන් ප්රතික්යෂේප කළවුන් සරදම් කළාක් 

යමන්ම මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී යදවියන් විශ්වාස 

කළවුන්, යදවියන් ප්රතික්යෂේප කළවුන් යදස බලා සනා යසනු ඇත.  

(35) අලාංකාර කරන ලද කවිච්චි මතට වී ඔවුන්යේ පරමාධිපති යදස ද ඔවුන් 

කරන, ඔවුන් සතුටු වන සෑම යදයක් යදස ද බලමින් සටිති. 

(36) යදවියන් ප්රතික්යෂේප කළවුන් යමයලොයවහි කළ යද්වල් යවනුයවන් 

නින්දිත දඞුවම පිරිනමනු ලැයේ. 

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   
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 සත් තුළ පවතින වැරදි  මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනයේදී යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරන්නන් තම පරමාධිපති දැකීයමන් 

වළක්වනු ලැබීම.   ආගමානුකූලව ජීවත් වන්නන් සරදමට ලක් 

කිරීම යද්ව ප්රතික්යෂේපයේ ගුණාාංගයකි. 

 

َقاق    ُسوَرةُ اَّلنش 
84 සූරත් අල්-ඉන්ෂිකාක් (පැළීම) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 25 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-6. යලොව අවසන් දිනයේදී සදු වන වයසනය. 

1. අහස පැළී ගිය විට. 2. එය එහි 

පරමාධිපතිට අවනත විය. තවද එයට 

(එයසේ සදු වීම) නියම කරන ලදී. 3. 

මහයපොයළොව සමතලා කරනු ලැබූ 

විට, 4. එය එහි තුළ ඇති දෑ බැහැර 

කර හිස් විය. 5. එය එහි පරමාධිපතිට 

අවනත විය. තවද එයට (එයසේ සදු 

වීම) නියම කරන ලදී. 6. අයහෝ  

මිනිසා! නියත වශයයන්ම නුඹ 

නුඹයේ පරමාධිපති යවත දැඩි යලස 

ප්රයත්න දරන්යනක් යේ. එවිට නුඹ 

ඔහු ව මුණගැයසන්යනහිය. 

ۡت  َمآُء ٱنَشقَّ ذ نَۡت  ١إ َذا ٱلسَّ
َ
َوأ

ۡت  ۡرُض  ٢ل َرِب َها وَُحقَّ
َ
ِإَوذَا ٱۡۡل

ۡت  ۡلَقۡت َما ف يَها  ٣ ُمدَّ
َ
َوأ

ذ نَۡت ل َرِب َها  ٤َوََّتَلَّۡت 
َ
َوأ

ۡت  نَسَُٰن  ٥وَُحقَّ َها ٱۡۡل  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ََكد ٌح إ ََلَٰ َرِب َك َكۡدٗحا  إ نََّك 
َٰق يه    ٦َفُمَل

ඉලක්කගත කරුණු:  

මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී මුළු විශ්වයම තම 

පරමාධිපතියේ අණට යටත් වී එය පිළිගැනීයමන් ඇතිවන තත්ත්වය 

රූපණය කර යපන්වීමක්. එයසේ පිළිගැනීම ප්රතික්යෂේප කිරීමට බැරි අනිවාර්ය 

පිළිගැනීමක් වනු ඇත. 

විග්රහය: 
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(1)   මලක්වරු අහසන් පහළ වීම සඳහා එය පැළී ගිය විට, 

(2)  තම පරමාධිපතියේ අණට යටත් වී ඔහුට සවන් දුන් විට, එය එයට 

නියම කරනු ලැබූවක් වන්යන්ය.  

(3)  හමක් අදිනු ලබන්නාක් යමන් මහයපොයළොව දිගු හරිනු ලබන විට, 

(4)  එහි ඇති නිදන් වස්තුන් හා මළ කඳන් බැහැර යකොට ඒවායින් එය හිස් 

යේ.  

(5)  තම පරමාධිපතියේ අණට යටත් වී ඔහුට සවන් දුන් විට, එය එයට 

නියම කරනු ලැබූවක් යේ. 

(6)  අයහෝ මිනිසුනි! ඔබ යහපත යහෝ අයපත සදු කරන්යනෝය. මළවුන් 

යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඒ සඳහා අල්ලාහ ්ඔබට ප්රතිඵල 

යදනු පිණිස එය ඔබ හමුයේ තබනු ලබන්යන්ය. මිනිසායේ 

ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ යමයනහි කිරීයමන් පසුව මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දී එය සදු කරන්නන්යේ තත්ත්වය අල්ලාහ් පැහැදිළි 

කයළේය. 

7-9. දකුණු පස ජනයාට හිමි ප්රතිඵල. 
7. තවද, තම වාර්තා යපොත තමන්යේ 

දකුණතට යදනු ලැබූ අය වූ කලී, 8. 

එවිට ඔහුයගන් මතු පහසු විමසීමකින් 

විමසනු ලබනු ඇත. 9. තවද ඔහු තම 

පිරිස යවත ප්රීතියට පත් වූයවකු යමන් 

හැරී යනු ඇත. 

َ ك َتََٰبُهۥ ب َيم ين هۦ   وِت 
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
فَأ
َساٗبا  ٧ فََسوَۡف ُُيَاَسُب ح 

ّٗيا  ۡهل هۦ   ٨يَس 
َ
َوَينَقل ُب إ ََلَٰٓ أ

وٗرا   ٩َمَّۡسُ
(7)  කවයරකුයේ ක්රියා සටහන් යල්ඛන තම දකුණතට යදනු ලබන්යන්ද  

(8)  ඔහු ඉදිරියේ එම ක්රියාවන් ඉදිරිපත් කරනු ලැයේ. කිසදු ග්රහණයකින් 

යතොරව පහසු ප්රශ්ණ කිරීමකින් ඔහු විනිශ්චය කරනු ලැයේ.  

(9)  ඔහු තම පවුල යවත සතුටින් හැරී යනු ඇත.  

10-15. වම් පස ජනයාට හිමි ප්රතිඵල. 
10. තවද තම වාර්තා යපොත තම 

පියටහි පිටුපසන්  යදනු ලැබූ අය වූ 

කලී, 11. ඔහු විනාශය යැයි 

වැලයපනු ඇත. 12. තවද ඔහු 

(නිරයේ) ඇවියළන ගින්නට 

පිවියසනු ඇත. 13. නියත වශයයන්ම 

َ ك َتََٰبُهۥ َوَرآَء  وِت 
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
َوأ

ۦ   فََسوَۡف يَۡدُعواْ  ١٠َظۡهر ه
 ١٢َوَيۡصَلَٰ َسع ًّيا  ١١ُثُبوٗرا 
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ඔහු (යමයලොයවහි) තම පිරිස අතර 

ප්රීතියට පත් වූයවකු යලස සටියේය. 

14. නියත වශයයන්ම ඔහු 

(මරණයයන් පසු) කිසවියටක ආපසු 

යනොපැමියණන්යන්මය යැයි 

සතුයේය. 15. එයසේ යනොව 

සැබැවින්ම ඔහුයේ පරමාධිපති ඔහු 

පිළිබඳව නිරීක්ෂකයයකු යලස 

සටියේය. 

وًرا إ نَُّهۥ ََكنَ  ۡهل هۦ  َمَّۡسُ
َ
ٓ أ  ١٣ ِف 

ن لَّن َُيُوَر 
َ
ُۚ  ١٤إ نَُّهۥ َظنَّ أ بََلَٰٓ

ّٗيا   ١٥إ نَّ َربَُّهۥ ََكَن ب هۦ  بَص 

(10) කවයරකුයේ ක්රියා සටහන් යල්ඛන ඔහුයේ පියටහි පිටුපසන් ඔහුයේ 

වමතට යදනු ලබන්යන්ද 

(11) තමන්යේ විනාශය අයැද සටියි. 

(12) නිරයේ ගින්නට ඔහු ඇතුළු වනු ඇත. එහි දැඩි උෂණ්ත්වය විඳිනු ඇත.  

(13) යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරමින් පාපකම් සදු කරමින් ඔහු යමයලොයවහි 

තම පවුල සමඟ සතුටින් ජීවත් විය.  

(14) සැබැවින්ම තමන් මිය ගිය පසුව නැවත ජීවයක් යනොලබන්යන් යැයි 

සතීය. 

(15) එයසේ යනොව, පළමු වරට අල්ලාහ් ඔහුව මැවූ යසේම යළි ඔහුට ජීවය 

යදන්යන්මය. ඔහුයේ තත්ත්වය අල්ලාහ් නිරීක්ෂණය කරමින් සටියි. 

අල්ලාහ ්යගන් කිසවක් සැඟයවන්යන් නැත. ඔහු සදු කළ ක්රියාවන්ට 

අනුකූලව අල්ලාහ් ඔහුට ප්රතිඵල පිරිනමයි. 

16-24. අවසන් දිනයේ සදු වීම සැබෑවක් බව දිවුරා සටීම හා යද්ව 

ප්රතික්යෂේපකයින්ව යයොමු යකයරනු ලබන ස්ථානය. 
16. තවද යගොම්මන් යේලාව මත මම 

දිවුරමි. 17. තවද රාත්රිය හා එය වැළඳ 

ගත් දෑ මත ද18. තවද, චන්ද්රයා 

පූර්ණත්වයට පත් වන විට ඒ මත ද 

(දිවුරමි) 19. සැබැවින්ම පියවයරන් 

පියවර නුඹලා (ඉහළට) ගමන් 

කරන්නාහුමය. 20. එයහයින් ඔවුහු 

විශ්වාස යනොකර සටීමට ඔවුනට 

කුමක් සදු වී ද? 21. තවද ඔවුනට 

අල්-කුර්ආනය පාරායනය කරනු 

َفق   ُم ب ٱلشَّ ۡقس 
ُ
ۡل   ١٦فََٗلٓ أ

َوٱَّلَّ
ََّسَق  ١٧َوَما وََسَق  َوٱۡلَقَمر  إ ذَا ٱت

َكُُبَّ َطَبًقا َعن َطبَٖق  ١٨ لَََتۡ
ِإَوذَا  ٢٠َفَما لَُهۡم ََّل يُۡؤم ُنوَن  ١٩

ٱلُۡقۡرَءاُن ََّل  قُر َئ َعلَۡيه مُ 
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ලැබූ විට ඔවුන් (අල්ලාහ්ට සරස 

නමා) සුජූද් යනොකරති. 22. නමුත් 

(යද්ව විශ්වාසය) ප්රතික්යෂේප කළ අය 

එය යබොරු යැයි පවසති. 23. තවද 

ඔවුන් (තම හදවත් තුළ) සඟවන දෑ 

පිළිබඳ අල්ලාහ් මැනවින් දන්නාහුය. 

24. එයහයින් යේදනීය දඬුවමක් 

පිළිබඳ නුඹ ඔවුනට ශුභාරාංචි පවසනු. 

بَل  ٱَّلَّ يَن  ٢١۩ َۤنوُدُجۡسَي
بُوَن  ْ يَُكِذ  ُ  ٢٢َكَفُروا َوٱَّللَّ
ۡعلَُم ب َما يُوُعوَن 

َ
ُۡهم  ٢٣أ فَبََِش 

ٍم  َّل 
َ
 ٢٤ب َعَذاٍب أ

(16) හිරු අවරට ගිය පසු ක්ෂිතිජයේ පවතින රත් පැහැය මත අල්ලාහ් දිවුරා 

සටියි.  

(17) රාත්රිය හා එහි රැස් කරනු ලබන දෑ මත ද දිවුරා සටියි. 

(18) චන්ද්රයා පූර්ණත්වය ලැබ එය පුරසඳ බවට පත්වූ විට ඒ මත දිවුරා සටියි.  

(19) අයහෝ මිනිසා, ශුක්රාණුයවන් කූඩැල්යලකුයේ ස්වරූපයටත් 

කූඩැල්යලකුයේ ස්වරූපයයන් කළල තත්ත්වයටත් එයමන්ම 

ජීවිතයයන් පසු මරණයටත් මරණයයන් පසු යළි ජීවිතයටත් යනාදී 

යලස තත්ත්වයයන් තත්ත්වයට පියවයරන් පියවරට ඔබ ගමන් කරනු 

ඇත.  

(20) යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරන යමොවුන් අල්ලාහ් හා පරමාන්ත -අවසාන- 

දිනය විශ්වාස යනොකර සටීමට කුමක් වීද?  

(21) ඔවුන් යවත අල් කුර්ආනය පාරයනය කර යපන්වනු ලබන විට 

ඔවුන්යේ පරමාධිපතිට ඔවුන් සරස යනොනමති.  

(22) නමුත්, යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරන්යනෝ ඔවුන් යවත ඔවුන්යේ ධර්ම 

දූතයාණන් කවර කරුණක් යගන ආයේද එය යබොරු යැයි පවසති.  

(23) ඔවුන්යේ සත් රඳවා තබන දෑ පිළිබඳ අල්ලාහ් මැනවින් දන්නාහුය. 

ඔවුන්යේ ක්රියාවන් කිසවක් ඔහු යවත සැඟයවන්යන් නැත.  

(24) එයහයින් අයහෝ දූතය, යේදනා සහගත දඬුවම බලායපොයරොත්තුයවන් 

සටින බව ඔබ ඔවුනට දන්වා සටිනු.  

25. යදවියන් විශ්වාසකළවුනට හිමි වන ප්රතිඵල. 
25. නමුත් විශ්වාස කර දැහැමි දෑ  

කළවුන් හැර ඔවුනට විසන්ධි 

යනොවන ප්රතිඵල ඇත 

 ْ وََعم لُواْ إ َّلَّ ٱَّلَّ يَن َءاَمُنوا
ۡجٌر َغّۡيُ 

َ
َٰل َحَٰت  لَُهۡم أ ٱلصَّ

 ٢٥َمۡمُنونِۢ 
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(25) නමුත් අල්ලාහව් විශ්වාස යකොට, යහකම් සදු කළ අය හැර. ඔවුනට 

නිම් යනොවන කුසල් ඇත. එය ස්වර්ගයයි. -දිවයයලෝකයයි.- 

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 අහස හා මහයපොයළොව ඔවුන්යේ පරමාධිපතිට යටත් වීම.  සෑම 

මිනියසකුම යහපත යහෝ අයහපත සදු කිරීමට යවයහස යවමින් 

සටියි.  මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී යසොම්නසන් 

සටින්නායේ සළකුණ වන්යන් ඔහුයේ දකුණතින් ඔහු ක්රියා යල්ඛන 

යපොත ගැනීමය.  අභාගයවන්තයායේ සළකුණ වන්යන් එය ඔහු 

තම වමතින් ගැනීමය. 

 

وج    ُسوَرةُ الُبُ
85 සූරත් අල්-බුරූජ් (ග්රහ මණ්ඩල) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 22 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

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

1. ග්රහ මණ්ඩලවලින් යුත් අහස මත 

දිවුරමින්, 2. ප්රතිඥා යදනු ලැබූ දිනය 

මත ද දිවුරමින්, 3. සාක්ෂි දරන්නා හා 

සාක්ෂි දරනු ලබන්නා මත ද 

දිවුරමින්, 4,5. ඉන්ධන වලින් යුක්ත 

ගින්යනන් වූ අගල් වැසයන් ඝාතනය 

කරනු ලැබුයවෝය. 6. එකල් හි ඔවුහු 

ඒ අසල වාඩි වී සටියයෝය.  7. ඔවුහු 

විශ්වාස කළවුන්ට ඔවුන් කරමින් සටි 

දෑ නරඹමින් සටියහ. 8. ප්රශාංසාලාභී 

සර්ව බලපරාක්රම අල්ලාහ් ව ඔවුන් 

විශ්වාස කිරීයම් යහේතුයවන් මිස ඔවුහු 

ඔවුන්යගන් පළි යනොගත්යතෝය. 9. 

وج   َمآء  َذات  ٱۡلُبُ  ١َوٱلسَّ
 ٢َوٱَّۡلَۡوم  ٱلَۡموُۡعود  

قُت َل  ٣وََشاه ٖد َوَمۡشُهوٖد 
ۡخُدود  

ُ
ۡصَحَُٰب ٱۡۡل

َ
ٱنلَّار   ٤أ

إ ۡذ ُهۡم َعلَۡيَها  ٥َذات  ٱلَۡوقُود  
َٰ َما  ٦ُقُعودٞ  َيۡفَعلُوَن َوُهۡم لَۡعَ

َوَما َنَقُمواْ  ٧ب ٱلُۡمۡؤم ن نَي ُشُهودٞ 
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ඔහු වනාහි අහස් හා මහයපොයළොයවහි 

රාජය බලය ඇත්තාය. තවද අල්ලාහ් 

සයලු දෑ යකයරහි සාක්ෂි දරන්නා ය. 

 ب ٱَّللَّ  
ْ ن يُۡؤم ُنوا

َ
ٓ أ م ۡنُهۡم إ َّلَّ

ٱَّلَّ ي ََلُۥ  ٨ٱۡلَعز يز  ٱۡۡلَم يد  
 ُ ِۚ َوٱَّللَّ ۡرض 

َ
َمََٰوَٰت  َوٱۡۡل ُمۡلُك ٱلسَّ
ءٖ َشه يٌد    ََشۡ

َٰ ُُكِ  ٩لَۡعَ
ඉලක්කගත කරුණු:  

අල්ලාහ්යේ බලයේ විදයාමානය, සයල්ල ආවරණ කරමින් ඇති 

ඔහුයේ පූර්ණ දැනුම. යදවියන් විශ්වාස කරන්නන් යවත හිාංසා පීඩා කිරීමට 

අයප්ක්ෂායවන් සටින අයට කරනු ලබන තරවටුව.  

විග්රහය: 

(1)  හිරු සඳු හා යවනත් ග්රහ වස්තූන් පිහිටි අහස මත දිවුරා අල්ලාහ් පවසයි. 

(2)  සයලු මැවීම් ඒකරාශි කරන බවට ප්රතිඥා දුන් මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනය මත දිවුරා පවසයි.  

(3)  නබි (සල්ලල්ලාහු අලලහි වසල්ලම්) තුමා තම සමූහයාට සාක්ෂි 

දරන්නාක් යමන් සාක්ෂි දරන සෑම යකයනකු මතද, තම නබිවරයාට 

සාක්ෂි දරන සමූහය යමන් සාක්ෂි දරනු ලබන සෑම යකයනකු මතම 

දිවුරමින්.  

(4)  මහයපොයළොයේ විශාල අගල් හැරූ අයට ශාපය අත්යේවා!  

(5)  ඔවුහු එහි ගිනි අවුලා යදවියන් යකයරහි විශ්වාසය තැබූවන් පණපිටින්ම 

එහි යහළුහ.  

(6)  ගිනි පිරුණු එම අගල් අවට ඔවුහු වාඩි වී සටියහ.  

(7)  ඔවුහු යදවියන් විශ්වාස කරන්නන් හට දුන් වද යේදනා හා දඬුවම් යදස 

බලමින් සටියහ. ඒ සඳහා ඔවුහු ඔවුන්ව ඉදිරිපත් කළහ.  

(8)  සයලු විෂයයන්හි පැසසුමට ලක් වූ, කිසයවකු විසන් අබිබවා යා 

යනොහැකි සර්වබලධාරී අල්ලාහ්ව ඔවුන්  විසන් විශ්වාස කිරීයම් 

යහේතුයවන් මිස, යද්ව ප්රතික්යෂේපකයින් ඔවුනට යදොස් කීයේ නැත.   

(9)  ඔහු-අල්ලාහ්- වනාහි, අහස් හා මහයපොයළොයේ ආධිපතයය ඔහුට 

පමණක් සතු වන්යන්ය. සයලු දෑ පිළිබඳ ඔහු නිරීක්ෂණය කරන්නාය. 

ඔහුයේ ගැත්තන්යේ කිසදු කරුණක් ඔහුට සැඟයවන්යන් නැත. 
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10. විශ්වාස කළවුන් අතර අර්බුද ඇති කරමින් කලහකාරී යලස 

කටයුතු කළ අය සඳහා යදන ලද ප්රතිඥාව. 
10. නියත වශයයන්ම විශ්වාස 

කරන්නන්ට  හා විශ්වාස 

කරන්නියන්ට හිාංසා පීඩා සදු යකොට,  

පසු ව පශ්චාත්තාප යනොවූවන් වන 

ඔවුනට නිරයේ දඬුවම ද තවද, 

ඔවුනට පිළිස්යසන ගින්යනහි දඬුවම 

ද ඇත. 

ْ ٱلُۡمۡؤم ن نَي  إ نَّ ٱَّلَّ يَن َفَتُنوا
َوٱلُۡمۡؤم َنَٰت  ُثمَّ لَۡم َيُتوُبواْ فَلَُهۡم 
َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهۡم َعَذاُب 

 ١٠ٱۡۡلَر يق  
(10) යදවියන් විශ්වාස කරන්නන්හට හා යදවියන් විශ්වාස කරන්නියන්හට 

හිාංසා පීඩා කරමින් දඬුවම් දුන් අය, අල්ලාහ්ව පමණක් විශ්වාස 

කිරීයමන් ඔවුහු යවනතකට යයොමු කිරීමට උත්සාහ කළහ. පසුව ඔවුන් 

කළ පාපයයන් මියදන්නට අල්ලාහ් යවත පසුතැවිලි යනොවුයනෝය. 

එබැවින් ඔවුන්හට මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී නිරයේ 

යේදනාව ඇත. එයමන්ම ඔවුන් ඇවිළවූ ගින්යන් යේදනාවද ඔවුනට 

සතු වනු ඇත. එය ඔවුන් යද්ව විශ්වාස කළවුන්ව එම ගින්යනන් 

පුළුස්සා සදු කළාවූ ඔවුන්යේ එම අධම ක්රියාව යහේතුයවනි. 

11. යදවියන් විශ්වාස කළවුන්හට හිමි වන කුසලයන්... 
11. සැබැවින්ම විශ්වාස යකොට 

යහකම් කළවුන් වන ඔවුනට ඊට 

පහළින් ගාංගාවන් ගලා බසන 

(ස්වර්ග) උයන් ඇත. එයයි අති 

මහත් වූ ජයග්රහණය. 

ْ وََعم لُواْ  إ نَّ ٱَّلَّ يَن َءاَمُنوا
َٰٞت ََتۡر ي  َٰل َحَٰت  لَُهۡم َجنَّ ٱلصَّ
َٰل َك ٱۡلَفۡوُز  ُۚ َذ َُٰر نَۡه

َ
م ن ََتۡت َها ٱۡۡل

 ١١ٱۡلَكب ُّي 
(11) සැබැවින්ම යදවියන් විශ්වාස යකොට යහකම් කළවුන් වනාහි, ඔවුනට 

ස්වර්ග මාලිගාවන් හා එහි තියබන ගස් අතරින් ගලා බසන ගාංගාවන් 

සහිත ස්වර්ග උයන් ඇත. එය අල්ලාහ් ඔවුනට සූදානම් කළ අතිමහත් 

ජයග්රහණයයි. යවන කිසදු ජයග්රහණයක් එයට සම කළ යනොහැක. 

12-16 සයලු දෑ යකයරහි අල්ලාහ් ශක්තිය ඇත්තාය යන්න 

යපන්වා යදමින් යද්ව ප්රතික්යෂේපකයින්ට මඟ යපන්වීම 
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12. නියත වශයයන්ම නුඹයේ 

පරමාධිපතියේ ග්රහණය ඉතා දැඩි ය. 

13. (පූර්වාදර්ශයක් යනොමැති ව) 

නිර්මාණය කරන්යන් ද යළි සදු 

කරන්යන්ද ඔහුමය. 14. ඔහු අති 

ක්ෂමාශීලී ය. මහත් දයාලු ය. 15. 

කීර්තිමත් අර්ෂ්හි (රාජයයයහි) 

හිමිකරු ය. 16. ඔහු සතන යද් 

මැනවින් කරන්නා ය. 

يٌد   ١٢إ نَّ َبۡطَش َرِب َك لََشد 
ُئ َوُيع يُد  وَُهَو  ١٣إ نَُّهۥ ُهَو ُيۡبد 

ذُو ٱۡلَعرۡش   ١٤ٱۡلَغُفوُر ٱلَۡوُدوُد 
يُد   َما يُر يُد  ١٥ٱلَۡمج 

ِ اٞل ل  ١٦َفعَّ

(12) අයහෝ දූතය, අපරාධකරුවා අල්ලාහ් පිළිබඳ යනොසැලකිල්යලන් 

පසුවන විට ඔහු යවනුයවන් වූ ඔයේ පරමාධිපතියේ ග්රහණය ඉතා 

බලවත්ය.   

(13) සැබැවින්ම මැවීම් හා දඬුවම පූර්වාදර්ශයකින් යතොරව උත්පාදනය 

කයළේ ඔහුය. ඒ යදක යළි යගන එන්යන්ද ඔහුය.  

(14) ඔහුයේ ගැත්තන් අතුරින් පසුතැවිලි වී ඔහු යවත නැඹුරු වන්නන්යේ 

පාපයන්ට ඔහු  සමාව යදන්නාය. ඔහු යවත සමීප වී ඔහු පිළිබඳ 

හැඟීයමන් කටයුතු කරන්නන්හට ඔහු දයාලුය.  

(15) යගෞරවනීය අර්ෂ් යහවත් ඔහුයේ රාජයයේ හිමිකරු ඔහුය.  

(16) ඔහු සතන යද් සදු කරන්නාය. ඔහු කැමති වන අයයේ පාපයන්ට සමාව 

යදනු ඇත. ඔහු කැමති අයට දඬුවම් කරනු ඇත. සුවිශුද්ධ වූ ඔහුට කිසදු 

බල කරන්යනකු යනොමැත්යත්ය.  

17-20. ෆිර්අවුන්යේ හා සමූද් ජනයායේ විනාශය. 
17. (නබිවරය) නුඹ යවත 

යසේනාවන්යේ පුවත පැමිණියේ ද? 

18. ෆිර්අවුන් හා සමූද් (යසේනාවන්) 

19. නමුත් ප්රතික්යෂේප කළවුන් 

යබොරු කිරීයමහි ය. 20. තවද, 

අල්ලාහ් ඔවුන්යේ පසුපසන් 

වටලන්නාය. 

يُث ٱۡۡلُُنود   ََٰك َحد  تَى
َ
 ١٧ َهۡل أ

بَل  ٱَّلَّ يَن  ١٨ف رَۡعۡوَن َوَثُموَد 
يٖب  ُ  ١٩َكَفُرواْ ِف  تَۡكذ  َوٱَّللَّ
 ٢٠ م ن َوَرآئ ه م ُّمُّ يُۢط

(17) අයහෝ දූතය! සතයයට විරුද්ධව නැගී සටීමටත් එයින් ජනයා 

වැළැක්වීමටත් ඒක්රැස් වූ යසේනාවන්යේ පුවත ඔබ යවත පැමිණියේද?  

(18) (එය) ෆිර්අවුන් හා සාලිහ් අලලහිස් සලාම් තුමායේ ජන සමාජය වූ 

සමූද් වැසයන්යේ පුවත...  
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(19)  ඔවුන්යේ විශ්වාසයයන් ඔවුන් වළක්වාලනු ලබන යකයනකු යනොවීය. 

යබොරු කරමින් සටි සමූහයන් පිළිබඳ හා ඔවුන්ට අත්වූ විනාශය පිළිබඳ 

යතොරතුරු ඔවුන් යවත යනොපැමිණියේය. නමුත් ඔවුන්යේ දූතයාණන් 

ඔවුන් යවතට කවර කරුණක් යගන ආයේද, එවිට ඔවුහු ඔවුන්යේ 

ආශාවන්ට වහල් වී එය යබොරු කරමින් සටියහ.  

(20) අල්ලාහ් ඔවුන් කරන ක්රියාවන් ආවරණය කරමින් ඒවා සටහන් කර 

ගන්නාය. ඉන් කිසවක් ඔහුට මඟ හැයරන්යන් නැත. ඒ අනුව ඔහු 

ඔවුනට ප්රතිඵල පිරිනමනු ඇත.  

21,22. පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයට හිමි තැන. 
21. නමුත්, එය කීර්තිමත්වූ 

කුර්ආනය යේ. 22. (එය) ආරක්ෂා 

කරනු ලැබූ ඵලකයයහි විය. 

ِف  لَۡوٖح  ٢١قُۡرَءاٞن َّمَّ يٞد بَۡل ُهَو 
ُۡفوظِۢ   ٢٢ُّمَّ

(21) යබොරුකරන්නන් පවසන්නාක් යමන් අල් කුර්ආනය කවියක් යහෝ 

ප්රචණ්ඩත්වය ඇති කරන්නක් යහෝ යනොයේ. එය යගෞරවනීය 

කුර්ආනයයි.  

(22) කිසදු යවනස් කිරීමකින් යහෝ විකෘති කිරීමකින් යහෝ යතොරව කිසදු අඩු 

කිරීමකින් යහෝ වැඩි කිරීමකින් යහෝ යතොරව ආරක්ෂා කරනු ලැබූ 

ඵළකයක එය තිබිණි.  

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 යද්ව විශ්වාස කළවුන්යේ විශ්වාසයේ ප්රමාණයට අනුව ඔහුට 

නියමිත පරීක්ෂාවන් සදුවනු ඇත.  ශරීර සුවයට වඩා බල පවත්නා 

යද්ව විශ්වාසයේ සුවය මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනයේදී හිමි වන ජයග්රහණයේ සළකුණකි.  තේබා යහවත් 

පාපක්ෂමාවට යපර, සදු කළ පාපයන්යගන් ඉවත්වීම පාපක්ෂමායේ 

යකොන්යද්සයකි.  
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ار ق    ُسوَرةُ الطَّ
86 සූරත් අත්-තාරික් (තාරකාව) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 17 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-10. නැවත නැගිටුවීම පිළිබඳ ස්ථීර කිරීම හා මලක්වරුන්යේ 

ආරක්ෂාව. 
1. අහස මත ද තාරික් (තාරකාව) මත 

ද දිවුරමින්. 2. තාරික් යනු කුමක් දැයි 

නුඹට දැනුම් දුන්යන් කුමක් ද? 3. 

(එය) අඳුර පසාරු කරමින් බැබයළන 

තාරකාවකි. 4. ආරක්ෂකයයකුයගන් 

යතොර ව කිසදු ආත්මයක් යනොමැත. 

5. මිනිසා තමන් මවනු ලැබුයේ 

කුමකින් දැයි සතා බලත්වා! 6. විදින 

ජලයයන් ඔහු මවනු ලැබුයේය. 7. 

එය යකොන්ද හා ඉළ ඇට අතරින් 

පිටයවයි. 8. සැබැවින්ම ඔහු නැවත 

ඔහු ව යගන්වා ගැනීමට 

ශක්තිවන්තයා ය. 9. රහසය දෑ 

පිරික්සනු ලබන දින. 10. එවිට 

(එදිනදී) කිසදු බලයක් යහෝ කිසදු 

උදේ කරුයවකු යහෝ ඔහුට යනොමැත. 

ار ق   َمآء  َوٱلطَّ َوَمآ  ١َوٱلسَّ
ار ُق  ََٰك َما ٱلطَّ ۡدَرى

َ
ٱنلَّۡجُم  ٢أ

ا  ٣ٱثلَّاق ُب  َّمَّ إ ن ُُكُّ َنۡفٖس ل
فَۡلَينُظر   ٤َعلَۡيَها َحاف ٞظ 
نَسَُٰن م مَّ ُخل َق  ُخل َق م ن  ٥ٱۡۡل 

آءٖ َداف ٖق  ََيُۡرُج م نَۢ َبنۡي   ٦مَّ
َآئ ب   ۡلب  َوٱلَتَّ َٰ  ٧ٱلصُّ إ نَُّهۥ لَۡعَ
يَۡوَم ُتۡبَل  ٨رَۡجع هۦ  لََقاد رٞ 

آئ ُر  َ ةٖ  ٩ٱلَّسَّ َفَما ََلُۥ م ن قُوَّ
 ٖ  ١٠َوََّل نَاِص 

ඉලක්කගත කරුණු:  

අල්ලාහ්යේ විවෘත පාලනයේ  විදයාමානය හා ඔහුයේ බලවත් 

ශක්තිය විදහා දැක්වීම. 

විග්රහය: 
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(1)  අහස මත දිවුරා අල්ලාහ් පවසයි. එයමන්ම රාත්රිය පසාරු කරමින් යන 

තාරකාව මත ද දිවුරා පවසයි.  

(2)  අයහෝ දූතය, යමම දැවැන්ත තාරකාව පිළිබඳ ඔබව දැනුවත් කයළේ 

කුමක්ද?  

(3)  එයින් විහියදන ආයලෝකයයන් අහස පසාරු කරයගන යන තාරකාවකි.  

(4)  මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ විනිශච්ය සඳහා, සෑම 

ආත්මයකටම තමන් සදු කරන ක්රියාවන් සුරක්ෂිතව රැස්කර තබා 

ගන්නා මලක්වරයකු පත් කර ඇත්යත්ය.  

(5)  අල්ලාහ්යේ බලය හා මිනිසායේ යනොහැකියාව  මිනිසාට පැහැදිළි 

කරනු පිණිස අල්ලාහ් කවර යදයකින් මිනිසාව මවා ඇත්යත් දැයි ඔහු 

සතා බලත්වා යැයි විමසා සටියි. 

(6)  ගර්භාෂයේ හැයළන්නට සළස්වන අයුරින් විදිනසුළු ද්රාවණයකින් 

අල්ලාහ් ඔහු මැවීය.  

(7)   යමම ද්රාවණය පිරිමියායේ යකොදු නාරටිය හා ඉළ ඇට අතරින් පිට 

යවයි.  

(8)  සැබැවින්ම සුවිශුද්ධ අල්ලාහ් යමම පිළිකුලින් යුත් ද්රාවණයයන් 

මිනිසාව මවන්නට හැකි නම්, ඔහු මිය ගිය පසු විනිශ්චය යකොට ප්රතිඵල 

පිරිනැමීම සඳහා යළි ඔහු අවදි කිරීමට තරම් අල්ලාහ් ශක්තිය 

ඇත්තාය.  

(9)  එදින, රහසගත දෑ ගැන පරීක්ෂා කරනු ලැයේ. මිනිසායේ හදවත් තුළ 

සඟවා තිබූ සතුවිලි, යච්තනා හා යවනත් ප්රතිපත්තීන් නිරාවරණය 

කරනු  ඇත. පසුව එමගින් දැහැමි මිනිසා හා අපරාධකරුවා 

කවුරුන්දැයි යවන් කරනු ඇත.  

(10) එදින, අල්ලාහ්යේ දඬුවමින් වැළයකන්නට කිසදු බලයක් මිනිසා සතු 

යනොවන්යන්ය. එයමන්ම ඔහුට උදේ කරන කිසවකුත් යනොසටිනු ඇත.  

11-14. අල් කුර්ආනය සැබෑවක් බව දිවුරා සටීම. 
11. තවද (වර්ෂාව) නැවත ලබා යදන 

ස්වභාවයයන් යුත් අහස මත ද 

දිවුරමින්, 12. පැළී විවෘත වන 

ස්වභාවයයන් යුත් මහයපොයළොව මත 

ද (දිවුරමින්), 13. සැබැවින්ම එය 

තීරණාත්මක වදනකි. 14. තවද එය 

සරදමක් යනොයේ. 

َمآء  ذَات    ١١ٱلرَّۡجع  َوٱلسَّ
ۡدع   ۡرض  َذات  ٱلصَّ

َ
إ نَُّهۥ  ١٢َوٱۡۡل

َوَما ُهَو ب ٱلَۡهۡزل   ١٣لََقۡوٞل فَۡصٞل 
١٤ 
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(11) වර්ෂාව ඇති කරන අහස මත දිවුරා අල්ලාහ් පවසයි. සැබැවින්ම එය 

වියටක අහයසේ එක් පැත්තකින්ද තවත් වියටක තවත් පැත්තකින් ද ඇද 

හැයළන බැවින් වර්ෂාව ඇති කරන අහස යැයි යමහි සඳහන්ව ඇත. 

(12) පැළෑටි බවයභෝග හා ගස් හටගන්නට පැයළන සුළු මහයපොයළොව මත 

ද දිවුරා පවසයි.  

(13) සැබැවින්ම මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලලහි වසල්ලම්) තුමාණන් හට 

පහළ කරන ලද යමම කුර්ආනය සතයය හා අසතයය ද යුක්තිය හා 

අසාධාරණය ද යවන් කර දක්වන ප්රකාශයකි.  

(14) එය යසල්ලමක් යලස යහෝ නිෂ්ඵල යදයක් යලස යහෝ යනොයේ. එය 

කීර්තිමත්ය එයමන්ම සතයයය.  

15-17. යද්ව ප්රතික්යෂේපකයින් යවත වූ තර්ජනය. 
15. සැබැවින්ම ඔවුන් කුමන්ත්රණයක් 

කුමන්ත්රණය කරති. 16. මම ද 

සැලසුමක් සැලසුම් කරමි. 17. 

එබැවින් ප්රතික්යෂේපකයින්ට නුඹ 

අවකාශය යදනු. තවද ඔවුනට ස්වල්ප 

කලකට අවකාශය සලසා යදනු. 

يُدوَن َكۡيٗدا  ُهۡم يَك   ١٥إ نَّ
يُد َكۡيٗدا  ك 

َ
َفَمِه ل   ١٦َوأ

ۡمه ۡلُهۡم ُرَوۡيَدَۢا 
َ
َٰف ر يَن أ  ١٧ٱۡلَك

(15) සැබැවින්ම ඔවුන් අතරට ඔවුන්යේ දහම් දූතයාණන් යගන ආ දෑ යබොරු 

කරමින් සටියවුන් වනාහි එතුමාණන්යේ ඇරයුම ප්රතික්යෂේප 

කරන්නටත් එය නිෂඵ්ල කරන්නටත් යබොයහෝ කුමන්ත්රණ හා සැලසුම් 

කරනු ලබන අයයි. 

(16) සතයය යහළිකරන්නටත්, අසතයය අතුගා දමන්නටත්, මම ද සැලසුම් 

කරමි. 

(17) අයහෝ දූතය! එම යද්ව ප්රතික්යෂේපකයින්ට අවකාශය යදනු. මම ඔවුනට 

මදක් අවකාශය යදමි. ඔවුනට දඬුවම් යදන්නට යහෝ ඔවුන් විනාශ කර 

දමන්නට යහෝ ඔබ ඉක්මන් යනොවනු.  

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 මලාඉකාවරු නම් යද්ව දූතයයෝ මිනිසාට ආරක්ෂාව 

සලස්සන්නාක් යමන්ම ඔහුයේ යහොද නරක යන සයල්ල විභාගයට 

ගනු පිණිස ඔහුයේ ක්රියාවන් සටහන් කර ගන්නාහුය.  අල්ලාහ්යේ 

උපක්රමයයන් යද්ව ප්රතික්යෂේපකයින් ග්රහණයට පත් කර ගන්නා 

විට ඔවුන්යේ කුමන්ත්රණ අඩපණවී යනු ඇත.  අල්ලාහ් පිළිබඳ 

පවතින බිය ගැන උපයදස් ලබන්නට දිරිගන්වයි. 
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 َٰ لۡۡعَ
َ
 ُسوَرةُ اۡل

87 සූරත් අල්-අඃලා (අති උත්කෘෂ්ට) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 19 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-8. අල්ලාහ්යේ ශක්තිය පිළිබඳ යහළි කිරීම. 

1. නුඹයේ උත්කෘෂ්ට වූ 

පරමාධිපතියේ නාමය පිවිතුරු කරනු. 

2. ඔහු වනාහි (සයල්ල) මවා 

සමානුපාතිකව සැකසුයේය. 3. තවද 

ඔහු වනාහි (සයල්ල) නිර්ණය කර 

මඟ යපන්වූයේ ය. 4. තවද ඔහු 

වනාහි තණ බිම් මතු කයළේය. 5. පසු 

ව එය (වියැළුණු) කළු පැහැති 

ඉපැනළි බවට පත් කයළේය. 6. අපි 

ඔබට මතුවට පාරායනා 

කරවන්යනමු. යමයලස නුඹ 

(කිසවක්) අමතක 

යනොකරන්යනහිය. 7. අල්ලාහ ්

අභිමත වූ දෑ හැර. සැබැවින්ම ඔහු 

ප්රකට දෑ ද සැඟවුණු දෑ ද දනී. 8. තවද 

අපි පහසු ව සඳහා නුඹට පහසු 

කරවන්යනමු. 

لۡۡعَ 
َ
 ١َسِب ح  ٱۡسَم َرِب َك ٱۡۡل
ي َوٱَّلَّ   ٢ٱَّلَّ ي َخلََق فََسوَّىَٰ 

َر َفَهَدىَٰ  ۡخَرَج  ٣ قَدَّ
َ
َوٱَّلَّ ٓي أ

فََجَعلَُهۥ ُغَثآًء  ٤ٱلَۡمۡرََعَٰ 
ۡحَوىَٰ 

َ
َسُنۡقر ئَُك فََٗل  ٥أ

ُۚ إ نَُّهۥ  ٦تَنََسَٰٓ  ُ إ َّلَّ َما َشآَء ٱَّللَّ
 ٧َيۡعلَُم ٱۡۡلَۡهَر َوَما ََيَِۡفَٰ 

ىَٰ  َك ل ۡليَُّۡسَ ُ  ٨َونُيََِّس 

ඉලක්කගත කරුණු:  

උත්තරීත අල්ලාහ්යේ පිළියවත මිනිසාට සහිපත් කර දීම. එයට 

මතුයලොව ජීවිතය සඳහා බැඳියාවක් ඇති කරලීම හා යමයලොව 

සම්බන්ධතාවලින් ඉවත් කරලීම 

විග්රහය: 
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(1) සයලු මැවීම්වලට ඉහළින් සටින ඔයේ පරමාධිපතියේ නාමය පමණක් 

යමයනහි කරමින් ඔහුට ගරුබුහුමන් කරමින් ඔහුව සුවිශුද්ධ කරනු.  

(2)  ඔහු නිසයලස මිනිසාව මවා මිනිසායේ පැවැත්ම සමානුපාතික 

සැකසුයේය.  

(3)  එයමන්ම ඔහු සයලු මැවීම්වලට, ඒවායයහි වර්ග ජාතී ස්වභාවයන් 

නිර්ණය කයළේය. සෑම මැවීමකටම, එයටම ගැලයපන ස්වාභාවයක් 

යවත මඟ යපන්වීය.  

(4)  ඔහු ඔයේ යගොවිපල සතුන් බුදින දෑ මහයපොයළොයවන් හට ගැන්වීය.  

(5)  ඒවා සාරවත්ව වැඩුනු පසුව කළු පැහැගැන්වුණු  වියළි ඉපැණැලි බවට 

පත් කයළේය.  

(6)  අයහෝ දූතය! අපි නුඹට අල්-කුර්ආනය මතුවටත් පාරායනය කර 

යපන්වන්යනමු. ඔබ එය අමතක යනොකරන අයුරින් ඔයේ හදවත තුළ 

අපි ඒය තැන්පත් කරන්යනමු. එයහයින් ඔබට අමතක යනොවනු වස් 

ඔබ උනන්දුයවන් පාරායනය කරනවාක් යමන් යද්ව දූත ජිේරීල්යේ 

පාරායනයේ දී ඔබ ඔහුව ඉක්මවා යනොයන්න.  

(7) නමුත් අල්ලාහ්යේ අභිමතය අනුව යම් යථාර්ථවාදී යහේතුවක් සඳහා 

ඔබට අමතක කරන දෑ හැර. සැබැවින්ම සුවිශුද්ධ අල්ලාහ් ඔහු දන්වා 

සටින දෑ හා යනොදන්වා සටින දෑ පිළිබඳ මැනවින් දන්නාය. ඉන් 

කිසවක් ඔහු යවතින් සැඟ වී යන්යන් නැත.  

(8)  ඔබ ව ස්වර්ගයට ඇතුළත් කරන, අල්ලාහ්යේ තෘප්තියට භාජනය වන 

දැහැමි ක්රියාවන් සදු කිරීමට අපි ඔබට කරුණු පහසු කර යදන්යනමු.  

9-19. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා හා යද්ව 

විශ්වාසීන් යවත වූ මඟ යපන්වීම. 
9. එබැවින් සහි කිරීම ප්රයයෝජනවත් 

යේ නම් නුඹ (කුර්ආනය මගින්) සහි 

කරනු. 10. කවයරකු (අල්ලාහ් ට) 

බිය වන්යන් ද ඔහු සහි කර ගනු 

ඇත.11. තවද අභාගයවන්තයා එය 

වළක්වා ගනී. 12. ඔහු වනාහි මහත් 

වූ (නිරයේ) ගින්නට පිවියසයි. 13. 

පසු ව ඔහු එහිදී මරණයට පත් 

වන්යන්ද නැත. ජීවත් වන්යන් ද 

නැත. 14. (කුර්ආනයේ උපයදස 

 ٩فََذِك ۡر إ ن نََّفَعت  ٱَِّل ۡكَرىَٰ 
ُر َمن ََيََۡشَٰ  كَّ  ١٠َسَيذَّ

ۡشََق 
َ
ٱَّلَّ ي  ١١َوَيَتَجنَُّبَها ٱۡۡل

ىَٰ  ُثمَّ ََّل  ١٢يَۡصَل ٱنلَّاَر ٱۡلُكۡبَ
قَۡد  ١٣َيُموُت ف يَها َوََّل َُيََۡيَٰ 

 َٰ ۡفلََح َمن تََزَّكَّ
َ
َوَذَكَر ٱۡسَم   ١٤أ
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මගින් තමන් ව) පිවිතුරු කර ගත් අය 

සැබැවින්ම ජයග්රහණය කයළෝය. 15. 

තවද ඔහු තම පරමාධිපතියේ නාමය 

සහිපත් කර, පසු ව සලාතය ද ඉටු 

කයළේය. 16. නමුත් නුඹලා යමයලොව 

ජීවිතය යතෝරා ගන්නාහුය. 17. 

(යමයලොව ජීවිතයට වඩා) මතු යලොව 

(ජීවිතය) උතුම් ය. තවද (එය) සදා 

පවතින්නකි. 18. සැබැවින්ම එය මුල් 

යල්ඛනයන්හි (සඳහන් ව) ඇත. 19. 

ඉබ්රාහීම් හා මූසායේ යල්ඛනයන්හි ය. 

 َٰ بَۡل تُۡؤث ُروَن   ١٥َرِب هۦ  فََصلَّ
ۡنَيا  ةَ ٱدلُّ َرةُ َخّۡيٞ  ١٦ٱۡۡلََيوَٰ َوٱٓأۡلخ 

ۡبََقَٰٓ 
َ
إ نَّ َهََٰذا لَِف   ١٧َوأ

 
ُ
ُحف  ٱۡۡل ُصُحف   ١٨وََلَٰ ٱلصُّ

  ١٩إ بَۡرَٰه يَم َوُموََسَٰ 

(9)  එයහයින් අල් කුර්ආනයේ අපි ඔබ යවත දන්වා සටි දැයින් ඔබ ජනයාට 

උපයදස් යදනු. එම උපයදස ් ඔවුන් තුළ කාවදින  තරමට ඔබ අඛණ්ඩව 

ඔවුනට ඒ පිළිබඳ මතක් කරමින්ම සටිනු.  

(10) අල්ලාහ්ට බියවන්නා ඔයේ උපයදස ් මගින් උපයදස් ලබනු ඇත. 

යහේතුව ඔහු එම උපයදසන් ප්රයයෝජනය ලබන යකයනකු වන බැවිනි.   

(11) යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරන්නා එම උපයදසන් දුරස් වී පළා යයි. 

එයහයින් මතුයලොයවහි ඔහු නිරයට පිවියසන විට ජනයා අතර මහත් වූ 

අභාගයවන්තයකු යවයි.  

(12) ඔහු මතුයලොයේදී මහත් වූ ගින්නට පිවියසනු ඇත. එහි තියබන දැඩි 

උණුසුම සදා විඳිනු ඇත.  

(13) නැවත මරණයට පත්වීමකින් යතොරව, ලැයබන දඬුවමින් ගැළවීමක් 

යනොලබාම ඔහු නිරයේ සදා ජීවත් වනු ඇත. ඔහු එහි යහපත් 

යගෞරවනීය ජීවිතයක් ගත යනොකරනු ඇත.   

(14) යදවිඳුන්ට ආයද්ශ තැබීයමන් හා පාපකම්වලින් තමන් පිවිතුරු කර 

ගත්තවුන් සැබැවින්ම ජය අත්පත් කර යගන ඇත.  

(15) දික්ර් යහවත් තම පරමාධිපතිව ප්රශාංසාත්මකව යමයනහි කළ යුතු විවිධ 

ප්රකාශ ආගමානුකූලව ඉටු කරමින් හා සලාතයයහි (යාඥායවහි) 

අයප්ක්ෂිත ගුණාාංග පිළිපදිමින් ඔහුයේ පරමාධිපති ව ඔහු සහිපත් 

කරයි. 

(16) නමුත්, ඔබ යමයලොව ජීවිතයට ප්රමුඛතා ව යදන්යනහිය. මතුයලොවට 

වඩා ඔබ එය උතුම් යකොට සලකන්යනහිය. ඒ යදක අතර අතපසුවන 

දෑ යබොයහෝය.  
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(17) යමයලොයවහි ඇති සැපත, වින්දනය හා පැවැත්ම යනාදියට වඩා 

මතුයලොව යශ්රේෂ්ඨය. උතුම්ය. එහි ඇති සැපත අමරණීයය. සදා පවතිනු 

ඇත. 

(18) අප ඔබ යවත මතක් කළ යමම නියයෝග හා යතොරතුරු ඔබට යපර පහළ 

වූ යද්ව පුස්තකයන්හී ද  තිබිණ.  

(19) එය ඉබ්රාහීම් හා මූසා (අයලයිහිමස් සලාම්) යන නබිවරුන් යවත පහළ 

කරනු ලැබූ පුස්තකයන් හී  යවති. 

 

َية    ُسوَرةُ الَغاش 
88 සූරත් අල්-ඝාෂියා (ආවරණය කරන දෑ)  

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 26 කි. 

يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-7. යද්ව ප්රතික්යෂේපකයින් යවත අවසන් දිනයේදී වයසනය 

පිහිටන අයුරු. 
1. (විනාශයයන්) ආවරණය කරන 

ප්රබල සද්ධිය පිළිබඳ පුවත නුඹ යවත 

පැමිණියේද? 2,3. එදින (ඇතැම් 

අයයේ) මුහුණු යටහත් පහත් ව 

යවයහස වී විඩාවට පත් ව තියබනු 

ඇත. 4,5. ඇවියළන ගින්නට 

ඒවා(එම මුහුණු) පිවිස පිළිස්යසති. 

(ඔවුන්ට) උණු දිය උල්පතින් 

යපොවනු ලබති. 6,7. ඔවුනට කටු 

සහිත ශාක(වර්ග)යක් මිස යවනත් 

කිසවක් (ආහාරයට) යනොමැත. එය 

(ඔවුන් ව) පුෂ්ටිමත් යනොකරයි. තවද 

කුසගින්න (නිවන්න)ට උපාකර 

යනොවනු ඇත. 

َية   يُث ٱۡلَغَٰش  ََٰك َحد  تَى
َ
 ١َهۡل أ

َعٌة  ََعم لَةٞ  ٢وُُجوهٞ يَۡوَمئ ٍذ َخَٰش 
َبةٞ  تَۡصَلَٰ نَاًرا َحام َيٗة  ٣نَّاص 

 ٥تُۡسََقَٰ م ۡن َعنۡيٍ َءان َيةٖ  ٤
َّلَّ م ن ََض يٖع لَّۡيَس لَُهۡم َطَعاٌم إ  

 يُۡسم ُن َوََّل ُيۡغِن  م ن  ٦
َّلَّ
 ٧ُجوٖع 
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ඉලක්කගත කරුණු:  

දඬුවම යමන්ම සැපත යන්යනහි යද්ව බලය විචිත්රවත්යකොට 

යපන්වමින් ආත්මාවන්ව යමයනහි කිරීම.  එම ආත්මාවන් තුළ බිය හා සතුට 

පුරවාලීම ඒ සඳහා වූ සාදක යමම වැකිවලින්  යපන්වා දීම. 

විග්රහය: 

(1)   අයහෝ දූතය! භයානක අර්බුදවලින් මිනිසා ආවරණය කරන කියාමත් 

යහවත් විනාශය සදුවන දිනය පිළිබඳ පුවත ඔබ යවත පැමිණියේ ද?   

(2)  කියාමත් දිනයයහි මිනිසා භාගයවන්තයින් යලස ද අභාගයවන්තයින් 

යලස ද යවන්ව සටිති.  අභාගයවන්තයින්යේ මුහුණු මැලවී පහත්ව 

අවමානයයන් යුතුව යපයළනු ඇත. 

(3)  විලාංගු දමන ලද විලාංගුවල සහ බැද දමන ලද දාංවැල්වල හිර වී මහත් 

විඩාවට පත්ව  යවයහසව සටිනු ඇත.  

(4)  දැඩි තාපය සහිත ගින්නට පිවිස එම මුහුණු දැයවනු ඇත.  

(5)  නටන දැඩි උණුසුම් සහිත ජල උල්පතින් ඔවුන්ට යපොවනු ලබයි.  

(6)   යපෝෂණය යදන තරමටවූ කිසදු ආහාරයක් එහි ඔවුනට යනොතියබනු 

ඇත. වියැළුණු විට විස බවට පත් වන ‘අෂ්-ෂිේරික්’ යහවත් දුගඳ හමන 

පිළිකුල් පැලෑටි වර්ගයක් පමණක්  ආහාරය සඳහා ඔවුනට එහිදී 

පිරිනමනු ලැයේ.     

(7) එය අනුභව කරන්නායේ ශරීරය යනොවඩන අතර ඔහුයේ කුසගින්න ද 

එමගින් නියවන්යන් නැත.  

 

8-16. ස්වර්ගයේ යදවියන් විශ්වාස කරන්නන්හට හිමි සැප 

පහසුකම්. 
8-10. (ඇතැම්) මුහුණු ඒවායයහි 

ශ්රමයන් පිළිබඳ ව තෘප්තියට පත් ව 

උසස් ස්වර්ග උයන්හි සතුටින් සටිති. 

11. එහි පුහු වදන් ඔවුන් ශ්රවණය 

යනොකරනු ඇත. 12-16. එහි ගලා 

යන උල්පත් ද උසන් පවතින කවිච්චි 

ද (බීමට) තබන ලද ගුරුයල්ත්තු ද 

යපළට තබන ලද යකොට්ට ද දිග හරින 

ලද බුමුතුරුණු ද ඇත. 

 َسۡعي َها  ٨وُُجوهٞ يَۡوَمئ ٖذ نَّاع َمةٞ 
لِ

َيةٞ  َةٖ  ٩َراض  َّلَّ  ١٠ِف  َجنٍَّة ََعَّل 
ف يَها َعنۡيٞ  ١١ تَۡسَمُع ف يَها َلَٰغ َيةٗ 

ۡرفُوَعةٞ  ١٢َجار َيةٞ  رٞ مَّ ف يَها ُِسُ
وُۡضوَعةٞ  ١٣ ۡكَواٞب مَّ

َ
 ١٤َوأ
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ُّ  ١٥َوَنَمار ُق َمۡصُفوفَةٞ  َوَزَراِب 
 ١٦َمۡبُثوثٌَة 

(8)   එදිනදී භාගයවතුන්යේ මුහුණුවල සතුට යසොම්නස හා ප්රීතිය පිරී පවතිනු 

ඇත. එය ඔවුන් එහිදී අත්විදින සැපත යහේතුයවනි.  

(9) යමයලොව දැහැමියා කළ යහපත් කටයුතු පිළිගනු ලැබ, එම ක්රියාවන් 

සඳහා රැස් කර ඇති පින් සමඟ තවත් කිහිප ගුණයකින් යුතුව ඔහු ලබනු 

ඇත.  

(10) පිහිටීයමන් උසස් යමන්ම තරාතිරමින් උසස් වූ ස්වර්ගයේ ඔහු යවයසනු 

ඇත.  

(11) තහනම් ප්රකාශයකට සවන් යනොයදන්නා යසේම ස්වර්ගයේ පුහු යහෝ 

විහිළු කිසදු වදනකට ඔවුන් සවන් යදන්යන් නැත.  

(12) පැළී ගලා යන දිය උල්පත් ද එම ස්වර්ගයේ දක්නට ඇත. තමන් කැමති 

පරිදි ඒවා තමන් යවත හරවා ගනිති.  

(13)  එහි උස් කවිච්චි ද ඇත.  

(14)  බීමට සූදානම් යකොට තබන ලද බඳුන් ද විසරී පවතී.   

(15)  එකියනකට වියන ලද යකොට්ට ද ඇත.  

(16)  එහා යමහා එළන ලද බුමුතුරුණු ද ඇත. මතුයලොයවහි 

භාගයවන්තයායේ හා අභාගයවන්තයායේ තත්ත්වය අල්ලාහ් සහිපත් 

කළ පසුව, මැවුම්කරුයේ බලය හා එම මැවීම්වල අලාංකාරය යවත 

ප්රතික්යෂේප කරන්නායේ අවධානය යයොමු කරවමින්, යදවියන් විශ්වාස 

කිරීම සඳහා ඒවා ඔවුන් සාධක යලස යගන, ඔවුන් ද ස්වර්ගයට පිවිස 

භාගයවතුන්යේ තත්ත්වය ලබන්නට තවදුරටත් ඔහු ඔවුන්ට - 

ප්රතික්යෂේප කළවුන්ට - මඟ යපන්වනු ඇත.  

17-20. අල්ලාහ්යේ බලය හා ශක්තිය විදහා පෑම. 
17-20. ඔටුවා යදස බලා එය  යකයසේ 

මවනු ලැබුයේ දැයි ද, අහස යදස බලා 

එය යකයසේ ඔසවනු ලැබුයේ දැයි ද, 

කඳු යදස බලා එය යකයසේ සවි කරනු  

ලැබුයේ දැයි ද මහයපොයළොව යදස 

බලා එය යකයසේ වයාප්ත කරනු 

ලැබුයේ දැයි ද ඔවුහු නිරීක්ෂණය 

යකොට බැලිය යුතු යනොයේද? 

ب ل  َكۡيَف  فََٗل يَنُظُروَن إ ََل ٱۡۡل 
َ
أ

َمآء  َكۡيَف  ١٧ُخل َقۡت  ِإَوََل ٱلسَّ
َبال  َكۡيَف  ١٨ُرف َعۡت  ِإَوََل ٱۡۡل 
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َبۡت  ۡرض  َكۡيَف  ١٩نُص 
َ
ِإَوََل ٱۡۡل

َحۡت    ٢٠ُسط 
(17) ඔටුවා මවා ඇති අයුරු හා එය මිනිසාට හීලෑ කර දී ඇති අයුරු පිළිබඳ 

බුද්ධිමත් යලසන් ඔවුන් සතා බැලිය යුතු යනොයේද?  

(18) එයමන්ම ඔවුනට ඉහළින් අහස ඔසවා, එය ඔවුන් මත යනොවැයටන 

යසේ ආරක්ෂිත  වියනක් යලස සකසා තියබන අයුරු ඔවුන් සතා බැලිය 

යුතු යනොයේ ද?  

(19) තවද කඳු සටුවා, එමගින් මිනිසා ජීවත්වීමට පහසු යලස යපොළව 

චලනය යනොවන පරිදි ශක්තිමත් කර තියබන අයුරු ඔවුන් සතා බැලිය 

යුතු යනොයේ ද?   

(20) යපොයළොව මත මිනිසා පදිාංචිවීමට සුදුසු අයුරින් එය වයාප්ත කර 

ඇත්යත් යකයසේ දැයි ඔවුන් සතා බැලිය යුතු යනොයේ ද? යමයලස 

අල්ලාහ්යේ බලය විදහාපාන සාධක යවත තම අවධානය යයොමු කරන 

යමන් මිනිසාට පැවසූ පසුව දැන් ඔහුයේ දූතයාණන් යවත යයොමු වී 

කතා කරනු ඇත. 

21-26. නැවත නැගිටුවනු ලැබීයම් සද්ධිය තහවුරු කිරීම. 
21. එයහයින් නුඹ (ඔවුන්ට) සහි 

කරනු. නියත වශයයන්ම නුඹ සහි 

කරන්යනකු පමණි. 22,23. කවයරකු 

පිටුපාමින් ප්රතික්යෂේප කයළේ ද, ඔහු 

යකයරහි පමණක් මිස නුඹ ඔවුන් 

යකයරහි(බලය දරන) 

බලාධිකරයයකු යනොවන්යන්ය. 24. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් (පිටුපාමින් 

ප්රතික්යෂේප කළ) ඔහුට අතිමහත් වූ 

දඬුවමකින් දඬුවම් කරන්යන්ය. 25. 

සැබැවින්ම ඔවුන්යේ නැවත 

පැමිණීම අප යවත ය. 26. පසුව 

සැබැවින්ම ඔවුන්(කළ ක්රියාවන්)යේ 

ගණනය  අප මතම ය. 

نَت ُمَذِك ٞر 
َ
ٓ أ َما  ٢١فََذِك ۡر إ نَّ

ٍر ۡسَت لَّ  إ َّلَّ  ٢٢َعلَۡيه م ب ُمَصۡيط 
َٰ َوَكَفَر  ُ  ٢٣َمن تََوَلَّ بُُه ٱَّللَّ َفُيَعِذ 

ۡكَبَ 
َ
إ نَّ إ ََّلَۡنآ  ٢٤ٱۡلَعَذاَب ٱۡۡل
ُثمَّ إ نَّ َعلَۡيَنا  ٢٥إ يَاَبُهۡم 
َساَبُهم   ٢٦ح 
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(21) අයහෝ දූතය! ඔබ යමොවුනට උපයදස් යදන්න. අල්ලාහ්යේ දඬුවම 

පිළිබඳ බිය ඇති කරවන්න. ඔබ මතක් කර යදන්යනකු පමණය. ඔබ 

ඔවුන්ට මතක් කර දීම පමණක් මිස යවනකක් ඔයබන් ඔහු (අල්ලාහ)් 

බලායපොයරොත්තු යනොයවයි . ඔවුනට යද්ව විශ්වාසයේ භාගයය 

පිරිනැමීම අල්ලාහ්ට පමණක් අයත් කාර්යයකි.  

(22) ඔවුන් යද්ව විශ්වාසය පිළිකුල් කරන තරමට ඔබ ඔවුන් යකයරහි බලය 

යයදවීම ඔබට සුදුසු නැත.   

(23) නමුත් ඔබ එයසේ බලය යයදවිය යුත්යත් ඔවුන් අතර යද්ව විශ්වාසය 

අතහැර යන එයමන්ම අල්ලාහ් හා ඔහුයේ දූතයාණන්ව ප්රතික්යෂේප 

කරන අන්තවාදීන් යකයරහිය.  

(24) මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී සතයය පිටු පා ප්රතික්යෂේප 

කරන්නන් සදා නිරයට යහළමින් ඔවුන්ට මහත් යසේ අල්ලාහ් දඬුවම් 

කරනු ඇත.  

(25) ඔවුන්යේ මරණයයන් පසුව ඔවුන් නැවත ආ යුත්යත් අප යවත 

පමණකි.  

(26) පසුව ඔවුන්යේ ක්රියාකාරකම්වල ගණනය හා විනිශ්චයේ අයිතිය 

ඇත්යත්ද අප හට පමණකි. එම අයිතිය ඔබට යහෝ යවනත් කිසවකුට  

යහෝ යනොමැත.  

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 බාහිර හා අභයන්තර කිලිටිවලින් ආත්මය පිවිතුරු කර ගැනීයම් 

වැදගත්කම.  මැවීම් සයල්ල, ඒවා මැවූ  මැවුම්කරුයේ පැවැත්ම හා 

ඔහුයේ බලය විදහා පාන සාධක යවති.  යහමඟ පිරිනැමීම අල්ලාහ් 

සතු කාර්යයක් වන බැවින් එය ලබා ගැනීයම් වගකීම මිනිසා මත පැටවී 

ඇත.  
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 ر  ُسوَرةُ الَفجۡ 
89 සූරත් අල්-ෆජ්ර් (අරුයණෝදය) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 30 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-14. යපර විසූ ජන සමූහයන් අතුරින් ඔවුන්යේ ධර්ම දූතවරුන්ව 

ප්රතික්යෂේප කළවුන් විනාශයට පත් වූ බව දිවුරා ප්රකාශ කිරීම. 
1. අරුයණෝදය  මත දිවුරමින්, 2. දස 

රාත්රියන් මත දිවුරමින්, 3. ඉරට්යට් හා 

ඔත්යත් මත දිවුරමින්, 4. රාත්රිය යගවී 

යන විට එය මත ද දිවුරමින්. 5. 

නුවණ ඇති අයට එහි (ප්රමාණවත්) 

දිවුරුමක් ඇත් ද? 6-11. ඒවා යමන් 

කිසවක් (යවනත්) යද්ශයන්හි 

නිර්මාණය කරනු යනොලැබූ කුළුණු 

වලින් යුක්ත ඉරම් නගරයේ ආද් 

ජනයා සමගත්, නිම්නයන්හි ගල් 

පර්වත කැනූ සමූද් ජනයා සමගත්, 

රිටි වලට හිමිකම් පෑ ෆිර්අවුන්(යේ 

වර්ගයා) සමගත් නුඹයේ පරමාධිපති 

කවර අයුරින් කටයුතු කයළේ දැයි නුඹ 

යනොදුටුයවහි ද ? ඔවුන් (සයලු යදනා) 

තම යද්ශයන්හී සීමා ව ඉක්මවා 

ගියයෝය. 12. ඔවුහු එහි දූෂිත 

ක්රියාවන් අධික යලස සදු කයළෝය. 

13. එයහයින් නුඹයේ පරමාධිපති 

ඔවුන් මත යේදනායේ කසය (දඬුවම) 

යහළුයේය. 14. සැබැවින්ම නුඹයේ 

 ٢َوََّلَاٍل َعَۡشٖ  ١َوٱۡلَفۡجر  
ۡفع  َوٱلَۡوتۡر   ۡل  إ ذَا  ٣َوٱلشَّ

َوٱَّلَّ
َٰل َك قََسمٞ َِّل  ي  ٤يََّۡس   َهۡل ِف  َذ

ۡجٍر  لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل  ٥ح 
َ
أ
َماد  إ َرَم َذات  ٱۡلع   ٦َربَُّك ب َعاٍد 

ِت  لَۡم َُيۡلَۡق م ۡثلَُها ِف   ٧
ٱلَّ
َوَثُموَد ٱَّلَّ يَن َجابُواْ  ٨ٱِۡل َلَٰد  

ۡخَر ب ٱلَۡواد   َوف رَۡعۡوَن ذ ي  ٩ٱلصَّ
ۡوتَاد  

َ
ْ ِف   ١٠ٱۡۡل ٱَّلَّ يَن َطَغۡوا

ْ ف يَها  ١١ٱِۡل َلَٰد   وا ۡكََثُ
َ
فَأ

فََصبَّ َعلَۡيه ۡم  ١٢ٱۡلَفَساَد 
إ نَّ  ١٣َربَُّك َسۡوَط َعَذاٍب 

 ١٤َربََّك َِل ٱلۡم ۡرَصاد  
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පරමාධිපති සුපරික්ෂාකාරී ව 

සටින්නාය. 

ඉලක්කගත කරුණු:  

යලොයවහි පවතින යද්ව ශක්තිය විදහාපාන ඇතැම් දර්ශණ, 

මිනිසායේ තත්ත්වය හා වාංචා රැවටිලි කරන්නන්යේ අවසානය පිළිබඳ 

විස්තර කිරීම.  

විග්රහය: 

(1) ශුවිසුද්ධ අල්ලාහ් අරුයණෝදය මත දිවුරමින් ද  

(2) දුල් හජ් මාසයේ ආරම්භ රාත්රී දහය මත දිවුරමින් ද 

(3)  සයලු දෑහි යජෝඩු හා තනි යන දෑ මත දිවුරමින් ද 

(4) රාත්රිය පැමිණ, එය පැවතී,  පසුව එය යගවී යන විට ඒ මත දිවුරමින් ද 

පවසා සටියි. එයසේ දිවුරා පවසා සටින පිළිතුර නම්, ඔබ සැමයේ 

ක්රියාවන් අනුව ඔබ සැමට ප්රතිඵල යදනු ලබනු ඇත යන්නයි.   

(5) සඳහන් කරන ලද දෑහි බුද්ධිය ඇත්තන්හට ප්රමාණවත් දිවුරීම් තියේ ද?  

(6)  හූද් නබිවරයායේ සමූහයා වන ආද්, ඔවුන් යවත එවනු ලැබූ දහම් 

දූතයාණන්ව යබොරුකළ බැවින් ඔයේ පරමාධිපති ඔවුන් සමග ක්රියා 

කළ අයුරු ඔබ සතා බලා තියබන්යන් ද?  

(7)  ආද් සමූහයා වන ඔවුන් උස් කුළුණුවලින් යුත් ඉරම් නගරයේ මුතුන් 

මිත්තන් දක්වා දිවයන පරම්පරාවකට සම්බන්ධකම් ඇති ප්රජාවකි.   

(8)  මින් යපර එවන් වූ සමූහයක් එම ප්රයද්ශයේ අල්ලාහ් මැේයේ නැත.  

(9) එයසේම ගල් කඳු පළා, කුටි සහිත නියවස් සාදාගත් සාලිහ් නබිවරයායේ 

සමූහයා සමඟ ඔයේ පරමාධිපති ක්රියා කළ ආකාරය ගැන ඔබ සතා 

බලා තියේ ද?  

(10) රිටි ආධාරයයන් ජනයාහට දඬුවම් යදමින් සටි ෆිර්අවුන් සමග ඔයේ 

පරමාධිපති ක්රියා කළ ආකාරය ඔබ සතා බලා තියේ ද?  

(11) යම් සෑම යකයනකුම බලය යයදවීයමහි හා අපරාධ කිරීයමහි පමණ 

ඉක්මවා කටයුතු කයළෝය. තම ප්රයද්ශය තුළ සීමාව ඉක්මවා ක්රියා 

කයළෝය.  

(12) පාපකම් හා යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරන ක්රියාවන් රට පුරා පතුරුවා හැර, 

එහි අධික යලස කලහකම් කයළෝය.  

(13) එයහයින් අල්ලාහ් ඔවුන් හට දැඩි දඬුවම් දී විඳවන්නට සැළැස්වීය. 

මහයපොයළොයවන් ඔවුන් ඇතුගා දැමීය.  

(14) අයහෝ දූතය! නියත වශයයන්ම ඔයේ පරමාධිපති මිනිසුන් සදු කරන 

සයලු ක්රියාවන් ගැන අවධානයයන් නිරීක්ෂණය කරයි. දැහැමි කටයුතු 
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කළවුන්ට ස්වර්ගය පිරිනමයි. නපුරුකම් කළවුනට නිරයේ යේදනාවන් 

පිරිනමයි. අල්ලාහ ් විසන් විනාශ කර දැමූ ජනසමූහයන්ට බලය හා 

සැපත ලබා දී තිබුණද ඉන් ඵලක් වූයේ නැත. සැබැවින්ම යකයනකුට 

එවන් වූ සම්පත් ලබා දී තිබීම අල්ලාහ්යේ පිළිගැනීමට ඔහුව ලක්ව ඇති 

බවට යපන්වා යදන සාධක යනොවන බව සක්සුදක් යසේ පැහැදිළිය.  

15-20. තම පරමාධිපති ව අමතක කර දැමීයම් මිනිස් ස්වභාවය. 
15. එනමුත් මිනිසා වූ කලී, ඔහුයේ 

පරමාධිපති ඔහු ව පරීක්ෂාවට ලක් 

කර, පසු ව ඔහුට උපකාර කර ඔහුට 

දායාදයන් පිරිනැමූ කල්හි “මායේ 

පරමාධිපති මට උපකාර කයළේය” 

යැයි ඔහු පවසයි. 16. තවද ඔහු යේ 

ජීවන සම්පත් සීමායකොට ඔහු ව 

පරීක්ෂාවට ලක් කළ කල්හි ඔහු 

“මායේ පරමාධිපති මට අවමන් 

කයළේය” යැයි පවසයි. 17. 

එයසේයනොව, නුඹලා අනාථයාට 

උපකාර යනොකරන්නාහුය. 18. තවද 

නුඹලා දුගියාට ආහාර සැපයීම 

යකයරහි දිරි යනොගන්වන්නාහුය. 19. 

තවද නුඹලා (අනාථයන්යේ) 

උරුමයන් මුළුමණින් භුක්ති විඳ 

අනුභව කරන්යනහුය. 20. එයමන්ම 

අප්රමාණ වූ  ළැදියාවකින් යුතුව 

ධනයට ඇලුම් කරන්නාහුය. 

َُٰه  نَسَُٰن إ ذَا َما ٱۡبَتلَى ا ٱۡۡل  مَّ
َ
فَأ

َمُهۥ  ۡكَرَمُهۥ َوَنعَّ
َ
َربُُّهۥ فَأ

ۡكَرَمن  
َ
ٓ أ آ  ١٥َفَيُقوُل َرِّب  مَّ

َ
َوأ

َُٰه َفَقَدَر َعلَۡيه   إ َذا َما ٱۡبَتلَى
َهَََٰن  

َ
ٓ أ  ١٦ر ۡزقَُهۥ َفيَُقوُل َرِّب 

ِۖ بَل َّلَّ تُۡكر ُموَن ٱَّۡلَت يَم  ّلََكَّ
َٰ َطَعام  َوََّل تَ  ١٧ وَن لَۡعَ َحَٰٓضُّ

ُكلُوَن  ١٨ ٱلۡم ۡسك ني  
ۡ
َوتَأ
ا  َِّمٗ ۡكٗٗل ل

َ
َاَث أ َوَُت بُّوَن  ١٩ٱلَتُّ

ا  ا َجِٗ  ٢٠ٱلَۡماَل ُحِبٗ

(15) එයහයින්, මිනිසා යනු: ඔහුයේ පරමාධිපති ඔහුට ධනය, දරුවන් හා 

හිසට නිවහනක් පිරිනමා  ඔහුව ගරු යකොට පරීක්ෂාවට ලක් කළ විට, 

අල්ලාහ් විසන් තමන්ට යගෞරවය පිරිනමනු ලැබ ඇතැයි සතීම ඔහුයේ 

ස්වභාවයයි. එවිට ඔහු “මායේ පරමාධිපති මට ගරු යකොට ඇත. එය 

මායේ තත්ත්වයට ගරු ගිරීමක් වශයයන් පිරිනමා ඇත” යැයි පවසයි.  

(16) නමුත් ඔහුයේ යපෝෂණය සීමා යකොට, ඔහු පරීක්ෂාවට ලක් කළ විට 

තම පරමාධිපති තමන් අවමානයට පත් කර ඇතැයි සතයි. එවිට ඔහු 

“මායේ පරමාධිපති මා අවමානයට පත් යකොට ඇත” යැයි පවසයි.  
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(17) එයසේ යනොව, සැබැවින්ම ආශිර්වාද කර තිබීම ගැන යදවියන් තම 

ගැත්තා පිළිබඳ තෘප්තියට පත්ව ඇතැයි යන්නට සාධකයක් යලස යහෝ 

තමන්ට යම් අභාගයයක් ඇති වූ වියටක තම පරමාධිපති ඉදිරියේ ඔහු  

අවමානයට පත් වූ අයකු යැයි රූපණය කරන්නාක් යමන් යහෝ නැත. 

යකයසේ යවතත් නුඹලාට අල්ලාහ් පිරිනැමූ යපෝෂණයයන් නුඹලා 

අනාථ දරුවන්හට ගරු යනොකරන්නාහුය.   

(18) කුසට ආහාරයක් යනොමැති දිළින්දන් හට ආහාර සැපයීම සඳහා 

අයනයෝනය යලස අයනකා උනන්දු යනොකරන්නාහුය.   

(19) දුර්වල කාන්තාවන්, අනාථයින්යේ උරුමයන්හි අනුමත භාවය පිළිබඳ 

කිසදු සැලකිල්ලක් යනොදක්වා දැඩි යසේ අනුභව කරන්නාහුය.  

(20) අධික යලස ධනයට ප්රිය කරන්නාහුය. ස්ව කැමැත්යතන් අල්ලාහ්යේ 

මාර්ගයේ වියදම් කිරීමට මසුරුකම් පාන්නාහුය. 

21-26. යලොව අවසන් දිනයේදී සදු වන අර්බුද හා එහි පවතින 

පසුතැවිල්ල. 
21. එයසේ යනොව, මහයපොයළොව 

කැබලි කැබලි වශයයන් සුනු විසුනු 

කරනු ලැබූ කල්හි, 22. තවද 

මලක්වරු(යද්ව දූතයයෝ) යපළින් 

යපළට (යපළ ගැසී) සටියදී නුඹයේ 

පරමාධිපති පැමියණනු ඇත. 23. 

තවද එදින නිරය යගන එනු ලැයේ. 

එදිනදී මිනිසා සහිපත් කරයි. එම 

සහිපත් කිරීම ඔහුට යකයසේ (නම් 

ඵලක්) වනු ඇත් ද? 24. “අයහෝ! මම 

මායේ ජීවිතය යවනුයවන් කල් ඇති 

ව (යහකම්) සදු කරන්නට  තිබුණා 

යනොයේ” දැයි ඔහු පවසයි. 25. එවිට 

එදිනදී ඔහුයේ (අල්ලාහ්යේ) දඬුවම 

යමන් කිසයවක් දඬුවම් යනොකරනු 

ඇත. 26. තවද ඔහුයේ බැඳීම යමන් 

කිසයවක් (අපරාධකරුවන් ව) බැඳ 

යනොතබනු ඇත. 

 ِۖ ٓ ا  ّلََكَّ ۡرُض َدِكٗ
َ
إ ذَا ُدكَّت  ٱۡۡل

ا  وََجآَء َربَُّك َوٱلَۡملَُك  ٢١َدِكٗ
ا  ا َصِفٗ آْيَء يَۡوَمئ ذِۢ  ٢٢َصِفٗ وَج 

نَسَُٰن  ُر ٱۡۡل 
ََهنََّمُۚ يَۡوَمئ ٖذ َيتََذكَّ ِب 
َٰ ََلُ ٱَِّل ۡكَرىَٰ  َّنَّ

َ
َيُقوُل  ٢٣َوأ

ََياِت   ۡمُت ۡل   ٢٤َيَٰلَۡيتَِن  قَدَّ
ۥٓ  ُب َعَذابَُه َفَيۡوَمئ ٖذ َّلَّ ُيَعِذ 

َحٞد 
َ
َحٞد  ٢٥أ

َ
ۥٓ أ َوََّل يُوث ُق َوثَاقَُه

٢٦ 
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(21) යමයසේ නුඹලා කටයුතු කිරීම නුසුදුසුය. මහයපොයළොව දැඩි යලස 

යසලවී කම්පනය වන විට එම අවස්ථාව ගැන මදක් සතා බලන්න.  

(22) අයහෝ දූතය! ඔයේ පරමාධිපති තම ගැත්තන් අතර යවන් කිරීම සඳහා 

පැමියණනු ඇත. මලක්වරුන් ද යපළ ගැසී යපළින් යපළට පැමියණති.  

(23) එදින නිරය සමීපයට යගන එනු ලබයි. එයට දාංවැල් දහසක් ඇත. සෑම 

දාංවැලක්ම හැත්තෑ දහසක් මලක්වරු අල්ලායගන එය ඇද යගන එනු 

ඇත. එදින මිනිසා අල්ලාහ් යවත සමීප වීමට අතපසු වූ කරුණු ගැන 

යමයනහි කරනු ඇත. නමුත් එදිනදී එයසේ යමයනහි කිරීම ඔහුට යකයසේ 

නම් ඵල යදනු  ඇත් ද? යහේතුව එය ප්රතිඵල යදන දිනයක් මිස යහකම් 

කිරීයම් දිනයක් යනොවන බැවිනි.  

(24) දැඩි කණස්සල්යලන් ඔහු (මිනිසා) “අයහෝ මායේ යම් සැබෑ මතුයලොව 

ජීවිතය යවනුයවන් කල් ඇතිව යහකම් කරන්නට තිබුණා යනොයේදැ”යි 

පවසා පසුතැවිලි යවයි.  

(25) එදින අල්ලාහ් දඬුවම් කරන්නාක් යමන් කිසවකු දඬුවම් යනොකරයි. 

යහේතුව අල්ලාහ්යේ දඬුවම ඉතා දරුණුය. යනොකඩවා පවතින්නක්ය. 

(26) එහිදී යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරන්නන්ව දාංවැල්වලින් බැඳ දමන්නාක් 

යමන් කිසවකු බැඳ යනොදමනු ඇත.  

27-30.සැනසුමට පත් ආත්මය හා පරමාධිපතියේ පිළිගැනීම. 
27,28. “අයහෝ සැනසුමට පත් 

ආත්මය! නුඹ තෘප්තියට පත් වුයවකු 

යලස ද තෘප්තියට පත් කරනු 

ලැබුයවකු යලස ද නුඹයේ 

පරමාධිපති යවත හැරී යනු. 29. එවිට 

(අල්ලාහ් යමයසේ පවසයි) නුඹ මායේ 

ගැත්තන් අතරට යනු. 30. තවද 

මායේ ස්වර්ගයට පිවියසනු. 

ُتَها ٱنلَّۡفُس ٱلُۡمۡطَمئ نَُّة  يَّ
َ
أ  ٢٧َيَٰٓ

يَٗة  ٓ إ ََلَٰ َرِب ك  َراض  َع  ٱرۡج 
يَّ  ۡرض  ٱۡدُخل  ِف  ع َبَٰد ي فَ  ٢٨ٗة مَّ
 ٣٠َوٱۡدُخل  َجنَِّت   ٢٩

(27) යදවියන් විශ්වාස කළ එනම්: මුඃමින්වරයකුයේ ආත්මය වනාහි, එය 

මරණයට පත් වන විට හා මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන විටදී 

ආයහෝ යද්ව විශ්වාසය තුළට පිවිස යහකම්යකොට සැනසුමට පත් 

ආත්මය!” යැයි ආමන්ත්රණය කරමින් යමයසේ පවසනු ලැයේ.  

(28) ඔබ විසන් හිමි කර ගත් මහඟු තිළිණ සම්බන්ධයයන් ඔයේ පරමාධිපති 

ගැන ඔබ තෘප්තියට පත් වූ තත්ත්වයයන් ද ඔබ කළ යහකම් යහේතුයවන් 

සුවිශුද්ධ අල්ලාහ් ඔබ ගැන තෘප්තියට පත් වූ තත්ත්වයයන් ද ඔබ ඔයේ 

පරමාධිපති යවත හැරී යනු.  
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(29) මායේ දැහැමි ගැත්තන්යේ කණ්ඩායමට ඔබත් ඇතුළු වනු.  

(30) ඔවුනට මා විසන් සූදානම් කර ඇති මායේ සව්ර්ගයට ඔබ ද පිවියසනු.   

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 වසයර් දින අතුරින් දුල් හජ් මාසයේ දින දහය පිළිබඳ වූ මහිමය.  

කිසදු ආයද්ශයකින් යතොරව උපමා කිරීමකින් යතොරව මළවුන් 

යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී අල්ලාහ ්තම නියම ස්වරූපයයන් 

පැමියණන බව තහවුරු කිරීම.  යදවියන් යකයරහි විශ්වාසය තබන්නා 

තමන්ට යම් අභාගයයක් සදු වූ විට ඉවසලිවන්තව කටයුතු කරයි. 

තමන්ට යමක් පිරිනමනු ලැබූ විට ඒ සඳහා කෘතගුණ යේදය පළ කරයි.   

 ُسوَرةُ اِلََل  
90 සූරත් අල්-බලද් (නගරය) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 20 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-7. බලයයන් හා ධනයයන් මිනිසා පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම. 

1-3. නුඹ යමම නගරයේ රැඳී සටිය දී 

යමම නගරය (මක්කාහ්) මත ද ජනිත 

කරන්නා  හා ඔහු ජනිත කළ දෑ මත ද 

දිවුරමි. 4. සැබැවින්ම අපි මිනිසා ව 

දැඩි දුෂ්කරතාවක මැේයවමු. 5-7. 

ඔහු යකයරහි කිසයවකු බලය 

යනොදරනු ඇතැයි ඔහු සතන්යන් ද? 

මම අධික වශයයන් ධනය නාස්ති 

කයළමි යැයි ඔහු පවසයි. ඔහු ව 

කිසයවක් යනොදුටුයේ යැයි ඔහු 

සතන්යන් ද? 

ُم ب َهََٰذا ٱِۡلََل   ۡقس 
ُ
نَت  ١ََّلٓ أ

َ
َوأ

ٖ َوَما  ٢ح ُّۢل ب َهََٰذا ٱِۡلََل   َوَوادل 
نَسََٰن ِف  لََقۡد َخلَۡقنَ  ٣ َودَلَ  ا ٱۡۡل 
َر  ٤َكَبٍد  ن لَّن َيۡقد 

َ
َُيَۡسُب أ

َ
أ
َحٞد 

َ
ۡهلَۡكُت  ٥َعلَۡيه  أ

َ
َيُقوُل أ

ًَدا امَ  ن لَّۡم  ٦َّٗل ِلُّ
َ
َُيَۡسُب أ

َ
أ

َحدٌ 
َ
ۥٓ أ  ٧ يََرهُ

ඉලක්කගත කරුණු:  
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යමයලොව හා මතුයලොව යන යදයලොයවහි යද්ව ප්රතික්යෂේපයේ හා 

දඬුවයම් දුෂක්රතාව අතර පවතින මිනිසායේ තත්ත්වයත් යද්ව කරුණාව හා 

විශ්වාසය පිළිගැනීයම් අසීරුතාව අතර පවතින තත්ත්වයත් ගැන පැහැදිලි 

කරයි.   

විග්රහය: 

(1) ශුද්ධ වූ මක්කා නගරය මත අල්ලාහ් දිවුරා පවසයි.  

(2) අයහෝ දූතය! ඔබ එහි සදු කරන දෑ ඔබට අනුමතය. මරණ දඬුවමට 

නියමිත වූ අය යවත මරණ දඬුවම දියත් කිරීමත් සරභාරයට ගන්නට 

සුදුසු අය සර භාරයට ගැනීමටත් එහි ඔබට අනුමැතිය ඇත.   

(3) මිනිසායේ පියා මතද අල්ලාහ් දිවුරා පවසයි. එයමන්ම ඔහුයගන් දාව 

බිහිවන පරම්පරාව මත ද දිවුරා පවසයි.  

(4) සැබැවින්ම මිනිසා දුෂක්ර හා අසීරු ජීවන ක්රමයක් තුළ අපි මවා 

ඇත්යතමු. යමයලොව ජීවත් වන විටදී යබොයහෝ පීඩාවන්ට ඔහු මුහුණ 

යදයි. එහි ඔහු හිරවී සටිනු ඇත.   

(5) මිනිසා පාපකම්හි නියැළුණු විට කිසවකු ඔහු මත බලය යනොදරනු ඇතැයි 

යහෝ ඔහුයගන් පළි යනොගනු ඇතැයි යහෝ සතන්යන් ද? ඔහුයේ 

පරමාධිපති ඔහුව මවා නිරීක්ෂණය කරමින් සටියි.  

(6) “අධික යලස උද්දච්චකයම් ගිලී එක පිට එක මම ධනය වියදම් කර 

ඇත්යතමි’ යැයි ඔහු පවසයි.  

(7) යමයසේ තමන් වියදම් කළ දෑ පිළිබඳ පුරසාරම් යදොඩන්නා, තමන් යදස 

අල්ලාහ් බලා යනොසටින බවත් ඔහුයේ ධනය සම්බන්ධයයන්, එය 

ඉපැයුයේ යකයසේද? කුමක් සඳහා එය වියදම් කයළේද යන්න පිළිබඳ ඔහු 

තමන්යගන් යනොවිමසනු ඇතැයි ඔහු සතන්යන් ද?  

 8-16. අල්ලාහ් තම ගැත්තන්හට පිරිනමා ඇති දායාද සහිපත් 

කිරීම, යහපත් කටයුතු වල නිරත යවමින් ඒ සඳහා කෘතයේදී වන 

යමන් දිරි ගැන්වීම. 
8,9. අපි ඔහුට ඇස් යදක ද දිවක් ද 

යදයතොල් ද ඇති යනොකයළමු ද? 10. 

තවද, අපි ඔහුට (යහොඳ නරක යන) 

මාවත් යදක යවත මඟ යපන්වූයයමු. 

11. එනමුත් ඔහු අකබා ව තරණය 

කිරීමට වෑයම් යනොකයළේය. 12. 

අකබා ව යනු කුමක්දැයි නුඹ ව 

ُۥ َعۡيننَۡي  
لَۡم ََنَۡعل َلَّ

َ
 ٨أ

وََهَديَۡنَُٰه  ٩َول َساٗنا وََشَفَتنۡي  
فََٗل ٱۡقَتَحَم  ١٠ٱنلَّۡجَديۡن  
ََٰك َما  ١١ٱۡلَعَقَبَة  ۡدَرى

َ
ٓ أ َوَما
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දැනුවත් කයළේ කුමක්ද? 13-16. (එය) 

වහයලකු නිදහස් කිරීම යහෝ 

සාගින්යනන් යුත් දිනක සමීපකම් 

ඇති අනාථ ඥාතියයකුට යහෝ අසරණ 

වූ දිළියඳකුට යහෝ ආහාර සැපයීම 

යේ. 

ۡو  ١٣فَكُّ َرَقبٍَة  ١٢ٱۡلَعَقَبُة 
َ
أ

 ١٤ي َمۡسَغَبةٖ إ ۡطَعَٰٞم ِف  يَۡومٖ ذ  
ۡو م ۡسك يٗنا  ١٥ يَت يٗما َذا َمۡقَرَبةٍ 

َ
أ

بَةٖ   ١٦َذا َمَۡتَ
(8) බලන්නට හැකිවන යසේ අපි ඔහුට දෑස් ඇති යනොකයළමු ද?  

(9) කතා කරන්නට හැකිවන යසේ දිවක් හා යතොල් යදකක් ඇති යනොකයළමු 

ද?  

(10) උතුම් මග හා වැරදි මග කුමක්දැ?යි යන්න අපි ඔහුට හඳුන්වා දුන්යනමු.  

(11) තමන් ස්වර්ගයයන් ඉවත් කරන, එයට බාධා පමුණුවන, එහි සීමාව 

ඉක්මවා යන අකබාව තරණය කිරීම ඔහුයගන් අයප්ක්ෂා යකයර්.  

(12) අයහෝ දූතය, ස්වර්ගයට පිවිසීමට බාධා පමුණුවන අකබාව කුමක්දැ? යි 

ඔබව දැනුවත් කයළේ කුමක් ද?  

(13) එය පුරුෂ වහයලකු යහෝ ස්ත්රී වහලියක නිදහස් කිරීමය.  

(14) එයසේ නැතිනම් ආහාර ලබා ගැනීමට දුෂ්කර, සාගින්යනන් යපයළන 

දිනකදී ආහාර සැපයීමය.  

(15) එයසේත් නැත්නම් පියකු නැති දරුවකුට ආහාර සැපයීමය. ඔහුට 

පිළිසරණක් වීමය.  

(16) එයසේත් නැතිනම් කිසවක් හිමි නැති දිළින්යඳකුට ආහාර සැපයීමය. 

17,18. දකුණු පස ජනයායේ ගමන. 
17. පසු ව ඔහු විශ්වාස කර ඉවසීම 

පිළිබඳ එකියනකාට උපයදස් යදමින්, 

කරුණා දයාව පිළිබඳ එකියනකාට 

උපයදස් දුන් අය අතුරින් යකයනකු 

බවට පත් යේ. 18. ඔවුහුමය දකුණත 

පාර්ශවයින් වන්යනෝ. 

ُثمَّ ََكَن م َن ٱَّلَّ يَن َءاَمُنواْ 
ۡب  َوتََواَصۡواْ   ب ٱلصَّ

ْ َوتََواَصۡوا
ۡصَحَُٰب  ١٧ب ٱلَۡمرََۡحَة  

َ
ْوَلَٰٓئ َك أ

ُ
أ

 ١٨ٱلَۡمۡيَمَنة  
(17) පසුව ඔහු අල්ලාහ්ව විශ්වාස කරන්නන් අතුරින් යකයනක් වී, ඔහුට 

අවනත වීම, පාපකම්වලින් දුරස්වීම, පරීක්ෂාවන්ට ලක්වන 

අවස්ථාවන්හිදී ඉවසීයමන් කටයුතු කිරීම යනාදිය ගැන අයනයොනය 
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යලස උපයදස ්යදමින් අල්ලාහ් තම ගැත්තන් හට සය මහා කාරුණික 

භාවය ගැන එකියනකා දැනුවත් කිරීමය.   

(18) යමම ගුණාාංගවලින් වර්ණනා කරනු ලැබූවන්මය දකුණු පස ජනයා 

වනුයේ.  

19,20. වම් පස ජනයායේ ගමන. 
19. තවද අපයේ වදන් ප්රතික්යෂේප 

කළවුන් වන ඔවුහුමය වමත් 

පාර්ශවයින් වන්යනෝ. 20. ඔවුන්හට 

යමොළවන ලද (නිරයේ) ගින්න 

(සූදානම්ව) ඇත. 

 ْ َيَٰت َنا ُهۡم أَِبَوٱَّلَّ يَن َكَفُروا
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡش 

َ
َعلَۡيه ۡم  ١٩َمة    َ أ

 َۢ ۡؤَصَدةُ  ٢٠نَارٞ مُّ
(19) අපයේ දූතයාණන් හට පහළ කරනු ලැබූ අපයේ වදන් හා සාධක 

ප්රතික්යෂේප කළවුන් වනාහි ඔවුන් වම්පස ජනයා යවති.  

(20) මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී නිරා ගින්යනන් ඔවුන් 

වසාගනු ලැයේ. එහි ඔවුන් දඬුවම් විදිති.  

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 වහලුන් නිදහක් කිරීම, දැඩි සාගින්නකින් යපයළන අවස්ථාවක 

අවශයතායවන් සටින  උදවියට ආහාර සැපයීම, අල්ලාහ් යකයරහි 

විශ්වාසය තැබීම, ඉවසීම හා කරුණාව පිළිබඳ අයනයෝනය යලස 

උපයදස් දීම යනාදිය ස්වර්ගයට පිවිසීමට ඉවහල් වන වැදගත් කරුණු 

වන්යන්ය.  නබිත්වයේ සාධකයක් වනුයේ දහවල් කාලයේ පැයක 

කාලයක් මක්කාව තුළ තමන් කැමති පරිදි කටයුතු කරන්නට ඔහුට 

සම්පූර්ණ අනුමැතිය ඇති බව දන්වා සටීමය.  අල්ලාහ් වහල්බයේ 

මාර්ග පටු කරමින් නිදහස් බයේ මාර්ග පුළුල් කරන විට එම නිදහස් 

කිරීම ඔහු යවත  සමීප වීමටත්, කළ පාපයන් සඳහා ප්රතිකර්මයක් 

වීමටත් යහේතුන් බවට එය පත් කරනු ඇත. 
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مۡ   س  ُسوَرةُ الشَّ
91 සූරත් අෂ්-ෂම්ස් (සූර්යයා) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 15 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-10. අල්ලාහ්යේ බලය යහළිදරේ කරමින් ඒ මත දිවුරා තම 

ආත්මය පිරිසදු කර ගත්තවුනට භාගයයන් ඇති බවත් එය 

නාස්තිකර ගත්තවුනට දඬුවම් ඇති බවත් දන්වා සටීම. 
1. හිරු හා එහි ප්රභාව මත ද, 2. එය 

පසුපසන් හඹා යන සඳු මත ද, 3. 

දහවල එය ඔප් නාංවන විටදී එය මත 

ද, 4. රාත්රිය එය ආවරණය කරන 

විටදී එය මත ද, 5. අහස හා එය 

යගොඩ නැගූ දෑ මත ද, 6. යපොයළොව 

හා එය වයාප්ත කළ දෑ මත ද, 7. 

ආත්මය හා එය සමානුපාතව සැකසූ 

දෑ මත ද දිවුරමින්, 8. ඔහු එ(ම 

ආත්ම)යට එහි නපුර ද, එහි 

ධාර්මිකතාව ද ප්රවිෂ්ට කයළේය. 9. 

සැබැවින්ම කවයරක් එ(ම ආත්ම)ය 

පවිත්ර කර ගත්යත් ද ඔහු ජය ලැබීය. 

10. තවද සැබැවින්ම කවයරක් එය 

පාපයයහි ගිල් වූයේ ද ඔහු පරාජයට 

පත් විය. 

ََٰها  ۡمس  َوُضَحى َقَمر   ١َوٱلشَّ
َوٱلۡ

ََٰها  ََٰها ٢إ َذا تَلَى  َوٱنلََّهار  إ َذا َجلَّى
ََٰها  ٣ ۡل  إ ذَا َيۡغَشى

 ٤َوٱَّلَّ
ََٰها  َمآء  َوَما بَنَى ۡرض   ٥َوٱلسَّ

َ
َوٱۡۡل

ََٰها  َوَنۡفٖس َوَما  ٦َوَما َطَحى
ََٰها  ى لَۡهَمَها فُُجورََها  ٧َسوَّ

َ
فَأ

ََٰها  ۡفلََح َمن  ٨َوَتۡقَوى
َ
قَۡد أ

ََٰها  ى َوقَۡد َخاَب َمن  ٩َزكَّ
ََٰها ى   ١٠ َدسَّ

ඉලක්කගත කරුණු:  

ක්ෂිතිජයයහි හා මිනිසා තුළ පවතින අල්ලාහ්යේ සාධක හා සාක්ෂි 

විදයාමාන යකොට, මිනිස් ආත්මයේ තත්ත්වයන්, එය පිවිතුරු කිරීම හා 

පාපකම්වලින් එය බැහැර කිරීම යනාදිය යපන්වා දීම.  

විග්රහය: 
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(1)  හිරු මත ද එය බටහින් බැස ගිය පසුව නැවත උදාවන යේලාව මත ද 

දිවුරමින්   

(2)  හිරු බැසගිය පසුව ඊට පරව එන සඳු මත ද දිවුරමින්.  

(3)  ආයලෝකය තුළින් මහයපොයළොයේ පවතින දෑ නිරාවරණය වන විට එම 

දහවල මත ද දිවුරමින්. 

(4)  මහයපොයළොව අඳුයරන් වසාගන්නා රාත්රිය මත ද දිවුරමින්. 

(5)  අහස මත ද එහි ස්ථීර යලස ඉදි කර ඇති ආකාශ වස්තූන් මත ද දිවුරමින් 

(6)  යපොයළොව මත ද එහි මිනිසාට වාසය කළ හැකි පරිදි වයාප්ත වී තිබීයම් 

ක්රියාවලිය මත ද දිවුරමින්.  

(7)  සෑම ආත්මයක් මත ද එයට අනුකූලව මවා ඇති දෑ මත ද දිවුරමින්  

(8)  ආත්මය වැළකී සටිය යුතු නපුරුකම් යමොනවා ද? එය යගන ආ යුතු 

යහකම් යමොනවාද? යන්න කිසදු ඉගැන්වීමකින් යතොරව ඔහු එයට 

වටහා දුන්යන්ය.  

(9)  ඉහත සඳහන් කරුණු මත දිවුරා අල්ලාහ් යමයසේ පවසයි: තම ආත්මය 

උතුම් දැයින් පුරවා, පහත් දැයින් හිස්කර, පිවිතුරු කර ගත් අය ජය 

ලැබීය.  

(10) රහසගත ව තම ආත්මය පාපකම් හා අපරාධ තුළ ගියලන්නට ඉඩ හැර 

සටි අය පරාජය ලැබීය. තම ආත්මය පාපයයන් පුරවා ගත් අය ගැන 

සහිපත් යකොට, එයට උපමා වශයයන් සමූද් ජනයා පිළිබඳ අල්ලාහ් 

යමයනහි කරමින් යමයසේ පවසයි:  

11-15. සමූද් ජනයා හා ඔටු යදනයේ කතා වස්තුව. 
11. සමූද් ජනයා තම සීමාව ඉක්මවා 

අපරාධ කරමින් (එය) යබොරු යැයි 

පැවසුයවෝය. 12. ඔවුන්යේ මහා 

(අභාගයවන්ත) පාපිෂ්ඨයා නැගී සටි 

විට, 13. “යමය අල්ලාහ්යේ ඔටු 

යදනය. (යමයට හිාංසා යනොකරනු) 

යැයි ද ඌ පැන් යබොන ස්ථානය (පැන් 

බීයමන් යනොවළක්වන්න) යැයි” ද 

අල්ලාහ්යේ දූතයා පැවසුයේය. 14. 

එවිට ඔවුහු ඔහු ව යබොරු කයළෝය. 

පසුව උයේ නහර කපා දැමුයවෝය. 

එබැවින් ඔවුන්යේ පරමාධිපති 

ٓ كَ  ََٰها بَۡت َثُموُد ب َطۡغَوى إ ذ   ١١ذَّ
ََٰها  ۡشَقى

َ
َفَقاَل لَُهۡم  ١٢ٱۢنَبَعَث أ

َها رَُسوُل ٱَّللَّ  نَاقََة ٱَّللَّ  وَُسۡقَيَٰ 
بُوهُ َفَعَقُروَها فََدۡمَدَم  ١٣ فََكذَّ

ََٰها  ى َعلَۡيه ۡم َربُُّهم ب َذۢنب ه ۡم فََسوَّ
 ١٥َوََّل ََيَاُف ُعۡقَبََٰها  ١٤
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ඔවුන්යේ පාපය යහේතුයවන් ඔවුන් 

මත යේදනාව පහළ කර සුනු විසුනු 

කයළේය. එයමන්ම ඔවුන් ව සමතලා 

කර දැමුයේය. 15. තවද ඔවුන්යේ 

අවසානය ගැන ඔහු බියවන්යන්ද 

නැත. 

(11) සමූද් ජනයා සීමාව ඉක්මවා යගොස් පාපකම් හා අපරාධ කිරීයමහි ගිලී 

සටි යහේතුයවන් ඔවුහු ඔවුන්යේ  නබිවරයාණන් වූ සාලිහ් (අයලේහිස් 

සලාම්) තුමාට යබොරු කයළෝය.  

(12) තම පිරිස තමන්ට බලය පැවරූ පසු ඔවුන් අතර සටි අභාගයවන්තයා 

නැගී සටි අවස්ථායේදී. 

(13) අල්ලාහ්යේ දූත සාලිහ් අලලහිස් සලාම් තුමා යමයසේ පැවසීය: නුඹලා 

අල්ලාහ්යේ ඔටු යදන හා  නියමිත දිනයේදී එම ඔටුවා වතුර යබොන 

ස්ථානය අතහැර දමනු. යනොමනා අයුරින් ඌට බාධා යනොකරනු.  

(14) නමුත් ඔටුවා සම්බන්ධයයන් ඔවුහු ඔවුන්යේ දූතයාණන්හට යබොරු 

කළහ. ඔවුන් අතර සටි එම අභාගයවන්තයා තමන් සදු කළ යද් ඔවුන් 

නිවැරැදි යැයි පිළිගැනීමත් සමගම ඔහු ඌ මරා දැමීය. අල්ලාහ් ඔවුන් 

යකයරහි දඬුවම ක්රියාත්මක කයළේය. ඔවුන්යේ පාපකම් යහේතුයවන් 

මහා හඬකින් ඔහු ඔවුන් විනාශ කර දැමීය. ඔවුන් විනාශ කර දැමූ එම 

දඬුවයම්දී ඔහු ඔවුන්ව සමතලාකර දැමීය.  

(15) ඔවුන් විනාශ කර දමමින් අල්ලාහ් ඔවුනට සදු කළ යම් මහා දඬුවම ඔහු 

අනුගමනය කළ අය ගැන  පවා කිසදු බියකින් යතොරව ක්රියාත්මක 

කයළේය.    
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 ل  ُسوَرةُ اللَّيۡ 
92 සූරත් අල්-යලයිල් (රාත්රිය) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 21 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-7. අල්ලාහ්යේ බලය විදහා පාමින් ඒ මත දිවුරා වියදම් කිරීයම් 

මහිමය පිළිබඳ දන්වා සටීම. 
1. රාත්රිය ආවරණය කරන විට ඒ මත 

දිවුරමින්, 2. දහවල (දීප්තියයන්) 

බැබයලන විට ඒ මත දිවුරමින්, 3. 

පිරිමියා හා ගැහැනිය මැවූ ඔහු මත 

දිවුරමින්. 4. නියත වශයයන්ම 

නුඹලායේ උත්සාහයන් විවිධය. 5. 

එයහයින් පරිතයාග කර, බිය බැතිමත් 

වී, 6. යහපත යගන සාක්ෂාත් කළ 

යකයනකු වූ කලී, 7. අපි ඔහුට 

පහසුව යවතට (යෑමට) පහසු 

කරන්යනමු. 

ۡل  إ َذا َيۡغََشَٰ 
َوٱنلََّهار   ١َوٱَّلَّ

 َٰ َكَر َوَما  ٢إ َذا ََتَلَّ َخلََق ٱَّلَّ
نََثَٰٓ 
ُ
َٰ  ٣َوٱۡۡل إ نَّ َسۡعَيُكۡم لََشِتَّ
ۡعَطىَٰ َوٱتَََّقَٰ  ٤

َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
 ٥فَأ

َق ب ٱۡۡلُۡسَِنَٰ   ٦َوَصدَّ
ىَٰ  هُۥ ل ۡليَُّۡسَ ُ  ٧فََسُنيََِّس 

ඉලක්කගත කරුණු:  

යදවියන් විශ්වාස කරන්නන් හා යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරන්නන් 

අතර ඇති තරාතිරම යහළි කරනු වස් ඇතැම් සාංඥා, ආත්ම හා ඒවායයහි 

ක්රියාකාරකම් අතර පවතින යවනස විග්රහ කිරීම.  

විග්රහය: 

(1)  අහස හා යපොයළොව අතර ඇති දෑ රාත්රී අන්ධකාරයයන් ආවරණය කරන 

විට අල්ලාහ් ඒ මත දිවුරා පවසයි.    

(2)   දහවල නිරාවරණය වී යහළිවන විට ඒ මත දිවුරා පවසයි.  

(3)  ස්ත්රී හා පුරුෂ යන යදවර්ගය මතද දිවුරා පවසයි.  

(4)  අයහෝ මිනිසා! සැබැවින්ම නුඹලායේ ක්රියාවන් විවිධය. ඒ අතර 

ස්වරගයට පිවිසීමට යහේතුවන යහකම් ද ඇත. එයමන්ම නිරයට 

පිවිසීමට යහේතුවන පාපකම්ද ඇත.  
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(5)  එයහයින් සකාත්, නඩත්තු වියදම්, වන්දි වැනි වියදම් කිරීමට අනිවාර්ය 

දෑ පිරිනමමින් අල්ලාහ් තහනම් කළ දැයින් වැළකී සටින අය වනාහි,   

(6) එයමන්ම, පසුවට ලබා යදන බවට අල්ලාහ් යපොයරොන්දු වූ දෑ සැබෑවක් 

බව පවසා සටි අය වනාහි, 

(7) දැහැමි කටයුතු කිරීමටත් අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ වියදම් කිරීමටත් අපි 

ඔහුට පහසු කරන්යනමු.  

8-11. මසුරුකම් පාන්නන්ට හිමි වන දඬුවම. 
8. තවද මසුරු වී, තමන් 

අවශයතාවන්යගන් යතොර (ස්වයාං 

පූරිත) යැයි සතා, 9. විශිෂ්ට යද් 

අසතයය කළ යකයනකු වූ කලී, 10. 

අපි ඔහු ව දුෂ්කරතාවයන් යවතට 

(යෑමට) පහසු කරන්යනමු. 11. තවද, 

ඔහු (නිරයට) ඇද වැටුණු විට ඔහුයේ 

ධනය ඔහුට ප්රයයෝජනයක් යගන 

යදන්යන් නැත. 

ا َمنَۢ ََب َل َوٱۡسَتۡغَِنَٰ  مَّ
َ
 ٨َوأ

َب   ٩ب ٱۡۡلُۡسَِنَٰ َوَكذَّ
ىَٰ  هُۥ ل ۡلُعَّۡسَ ُ َوَما  ١٠فََسُنيََِّس 

ۥٓ إ َذا تََردَّىَٰٓ   ١١ُيۡغِن  َعۡنُه َماَُلُ

(8) මසුරුකම්පා තම ධනය වියදම් කිරීමට අනිවාර්ය වන කටයුතු සඳහා 

වියදම් යනොයකොට එම ධනය යහේතුයවන් අල්ලාහ් අවශය යනොවන බව 

සතා ඔහුයගන් කිසදු භාගයයක් ඉල්ලා යනොසටින අය වනාහි,  

(9)  එයමන්ම පසුවට ලබා යදන බවට අල්ලාහ් යපොයරොන්දු වූ දෑ ගැනද 

අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ තම ධනය වියදම් කිරීම යහේතුයවන් පිරිනැයමන 

කුසල් ගැන ද යබොරු යැයි පවසා සටි අය වනාහි, 

(10)  නපුරු ක්රියා සදු කිරීම සඳහා අපි ඔහුට පහසු යකොට යහකම් කිරීම 

ඔහුට අසීරු කාර්යයක් බවට පත් කරන්යනමු.  

(11)  කිසවක් වියදම් යනොයකොට ඔහු මසුරුකමින් තබා ගත් ධනය, ඔහු 

විනාශ වී නිරයට පිවියසන විට කිසදු ප්රයයෝජනයක් ඔහුට එයින් යගන 

යදන්යන් නැත. 

12-16. නිරය හා යබොරු කරන්නන් හට හිමි වන දඬුවම. 
12. නියත වශයයන්ම යහමඟ 

ඇත්යත් අප යවතය. 13. තවද නියත 

වශයයන්ම මතුයලොව හා යමයලොව 

(හිමිකම්) ඇත්යත් අපහට ය. 14. 

එයහයින් මම නුඹලාට ඇවියළන 

ِإَونَّ نَلَا  ١٢إ نَّ َعلَۡيَنا لَۡلُهَدىَٰ 
وََلَٰ 

ُ
َرةَ َوٱۡۡل  ١٣لٓأَۡلخ 
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ගින්න පිළිබඳ ව අනතුරු අඟවමි. 

15,16. පිටු පා අසතයය කළ 

අභාගයවන්තයා හැර යවන කිසයවක් 

එහි පිවිස දැයවන්යන් නැත. 

نَذۡرتُُكۡم نَاٗرا تَلَظَّ 
َ
ََّل  ١٤ىَٰ فَأ

ۡشََق 
َ
ٓ إ َّلَّ ٱۡۡل ََٰها ٱَّلَّ ي  ١٥يَۡصلَى
 َٰ َب َوتََوَلَّ  ١٦َكذَّ

(12) අසතයයයන් යවන් වූ සතයය මඟ පැහැදිළි කිරීම අප සතු වගකීමකි.  

(13) මතුයලොව ජීවිතය හා යමයලොව ජීවිතය අප සතුය. එබැවින් අප අභිමත 

කරනු ලබන පරිදි ඒ යදක තුළ ක්රියා කරන්නට ඉඩ සලස්සන්යනමු. 

අප හැර යවන කිසවකුට එහි කිසදු අයිතියක් නැත.  

(14) එබැවින් අයහෝ මිනිසා! ඔබ අල්ලාහ්ට පිටුපාන්යන් නම් ඇවියළන නිරා 

ගින්න පිළිබඳ ප්රයේසයමන් සටිනු.  

(15) එම ගින්යන් උණුසුයමන් අභාගයවන්තයා මිස යවන කිසවකු 

විඳවන්යන් නැත. ඔහු යදවියන්ව ප්රතික්යෂේප කරන්යනකි.  

(16) ඔහු අල්ලාහ්යේ දූතයාණන් යගන ආ දෑ යබොරු කයළේය. අල්ලාහ්යේ 

නියයෝග පිළිපැදීයමන් පිටුපෑයේය.  

17-21. අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ වියදම් කරන, යද්ව බිය හැඟීයමන් 

යුතු ව කටයුතු කරන උදවිය නිරයයන් ආරක්ෂා කිරීම. 
17,18. තවද තම ධනය පිරිනමා 

පිවිතුරු වන බිය බැතිමත් අය ව 

සැබැවින්ම අපි  මුදවා ගන්යනමු. 

19,20. තමා අසළ තිබී පිරිනමනු 

ලැබූ කිසදු සම්පතක් උත්තරීතර තම 

පරමාධිපතියේ තෘප්තිය 

අයප්ක්ෂායවන් මිස යවනත් කිසදු 

ප්රති උපකාරයක් ලැබීම සඳහා 

යනොවීය. 21. තවද ඔහු මතු තෘප්තියට 

පත් වන්යන්මය. 

ۡتََق 
َ
ٱَّلَّ ي  ١٧وََسُيَجنَُّبَها ٱۡۡل

 َٰ َّكَّ ۥ َيََتَ َحٍد  ١٨يُۡؤِت  َماََلُ
َ
َوَما ۡل 
إ َّلَّ  ١٩ع نَدهُۥ م ن ِن ۡعَمةٖ َُتَۡزىَٰٓ 

 َٰ لۡۡعَ
َ
 ٢٠ٱبۡت َغآَء وَۡجه  َرِب ه  ٱۡۡل

 ٢١َولََسۡوَف يَۡرََضَٰ 

(17) ජනයා අතර වඩාත් බැතිමත් වූ අබූ බක්කර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

ඉන් දුරස් වනු ඇත.  

(18) ඔහු පාපයයන් පිවිතුරු වන්නට දැහැමි අයුරින් තම ධනය වියදම් 

කයළේය.  
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(19) තම ධනයයන් වියදම් කරන කිසයම් යහෝ යදයක් යේවා, ඔහු එය වියදම් 

කරනුයේ කිසවකු තමන් යවත කිසයම් ප්රති උපකාරයක් කිරීයම් 

බලායපොයරොත්තුයවන් යනොයේ.  

(20) එයසේ ඔහු තම ධනය වියදම් කිරීයමන් අයප්ක්ෂා කළ ඒකායන අරමුණ, 

සයලු මැවීම්වලට වඩා ඉහළින් සටින උත්තරීතර අල්ලාහය්ේ තෘප්තිය 

සදහාම පමණි.  

(21) අල්ලාහ් ඔහුට පිරිනමන යගෞරවණීය සම්මාන හ ප්රතිඵල පිළිබඳ ඔහු 

මතු තෘප්තියට පත්වනු ඇත.  

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 චිත්ත පාරිශුද්ධිය හා සත පිවිතුරු කර ගැනීයම් වැදගත්කම  

පාපකම්වලට සහය යදන්යනෝ එම පාපයේ හවුල්කරුයවෝ යවති.  

පාපකම් සදු කිරීම යමයලොව දඬුවම් ලැබීමට යහේතු යේ.  සෑම 

පහසුවක්ම පිහිටනුයේ ඒ සඳහා මවා ඇති දෑ අනුවය. එබැවින් ඔවුන් 

අතර අවනත වන්නන් හා පාපතරයින් සටිනු ඇත.  

 

َحَٰ   ُسوَرةُ الضُّ
93 සූරත් අල්-ලුහා (යපරවරුව) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 11 කි. 

يم  ِمۡسِب ٱَّللَّ    ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-11. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායේ හදවත 

ස්ථාවර කිරීම, එතුමාණන් යකයරහි වූ අල්ලාහ්යේ ආශිර්වාදයන් 

සහ අල්ලාහ්යගන් වූ ඇතැම් මඟ යපන්වීම්. 
1. යපරවරු ආයලෝකය මත දිවුරමින්, 

2. තවද රාත්රිය මත දිවුරමින් එය 

(අඳුරින්) ආවරණය කරන විට, 3. 

නුඹයේ පරමාධිපති නුඹ ව අතහැර 

දැමුයේ නැත. එයමන්ම ඔහු අමනාප 

වූයේ ද නැත. 4. සැබැවින්ම, තවද 

ආරම්භයට වඩා අවසානය නුඹට 

َحَٰ  ۡل  إ َذا َسََجَٰ  ١َوٱلضُّ
َوٱَّلَّ

َودََّعَك َربَُّك َوَما قََلَٰ َما  ٢
َرةُ َخّۡيٞ لََّك م َن  ٣ َولٓأَۡلخ 

وََلَٰ 
ُ
َولََسوَۡف ُيۡعط يَك  ٤ٱۡۡل
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වඩාත් යහපත් ය. 5. තවද නුඹයේ 

පරමාධිපති නුඹට මතුවට පිරිනමනු 

ඇත. එවිට නුඹ තෘප්තියට පත් වනු 

ඇත. 6. ඔහු නුඹ ව අනාථයයකු යලස 

දුටුයේය. එවිට ඔහු රැකවරණය 

දුන්යන්ය. 7. තවද නුඹ ව අතරමාං 

වූයවකු යලස දුටුයේය. එවිට ඔහු මඟ 

යපන්වූයේය. 8. තවද, ඔහු නුඹ ව 

අවශයතාව ඇත්යතකු යලස දුටුයේය. 

එවිට ඔහු නුඹව ස්වයාංයපෝෂිත 

කයළේය. 9. එයහයින් අනාථයාට 

කටුක යලස යනොසළකනු. 10. තවද, 

අයදින්නා ව පලවා යනොහරිනු. 11. 

තවද, නුඹයේ පරමාධිපතියේ 

ආශිර්වාදයන් ගැන නුඹ ප්රකාශ 

කරනු. 

لَۡم ََي ۡدَك  ٥َربَُّك َفََتََۡضَٰٓ 
َ
أ

َووََجَدَك  ٦اَوىَٰ   َ يَت يٗما َف 
 َفَهَدىَٰ 

ٗ
َووََجَدَك  ٧َضٓاَِّل

ۡغَِنَٰ 
َ
ا ٱَّۡلَت يَم  ٨ََعٓئ ٗٗل فَأ مَّ

َ
فَأ

آئ َل فََٗل  ٩َتۡقَهۡر فََٗل  ا ٱلسَّ مَّ
َ
َوأ

ا ب ن ۡعَمة  َرِب َك  ١٠َتۡنَهۡر  مَّ
َ
َوأ

ۡث   ١١فََحِد 

 

ඉලක්කගත කරුණු:  

තම දූතයා යවත සමීපභාවය යපන්වමින් එතුමාණන් යවත අල්ලාහ් 

දැක්වූ  වියශේෂ සැලකිල්ල,   එතුමාණන් යවත පිරිනැමූ යද්ව පණිවිඩයේ 

ආශිර්වාදය හා එහි අඛණ්ඩතාවය. ඒ බව යදවියන් විශ්වාස කරන්නන් හට 

සහි ගැන්වීම. 

විග්රහය:  

(1)  දහවල ආරම්භය මත දිවුරමින්.  

(2)  රාත්රිය මත දිවුරමින් එය අන්ධකාරය පතුරුවා එහි මිනිසුන් තම 

කාර්යයන්යගන් ඉවත් ව සැනසුම ලබන විට. 

(3)  අයහෝ දූතය, යද්ව පණිවිඩ නතර වූ කාලයේදී යදවිඳුන්ට ආයද්ශ 

කරන්නන් පවසා සටියාක් යමන් ඔයේ පරමාධිපති ඔබව අතහැරියේ 

නැත. එයමන්ම ඔබ සමඟ අමනාප වූයේ ද නැත.  

(4)  මතු නිවහන යමයලොවට වඩා ඔබට උතුම්ය. යහේතුව, එහි නිමක් නැති 

සැප සම්පත් සදා පවතින බැවිනි.  

(5)  ඔබට හා ඔයේ සමූහයාට පිරිනමන දෑ පිළිබඳ ඔබ තෘප්තිමත් වන 

තරමට ඔබට හා ඔයේ සමූහයාට  ඉමහත්වූ ප්රතිඵල මතු පිරිනමනු ඇත.   
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(6)  කුඩා අවදියේ පියාණන් අහිමි වූ තත්ත්වයේ ඔබ සටියයහිය. පසුව ඔයේ 

සීයා වන අේදුල් මුත්තලිේයේ හා ඉන්පසුව ඔයේ මහප්පා වන අබූ 

තාලිේයේ භාරයේ යසයනහසට පත් යකොට ඔහු ඔබට පිළිසරණක් 

දුන්යන්ය. 

(7)  යද්ව ග්රන්ථය (කුර්ආනය) කුමක් ද, ඊමානය (යද්ව විශ්වාසය) 

කුමක්දැයි යන්න ඔබ දැන සටියේ නැත. පසුව ඒතුළින් ඔබ යනොදැන 

සටි දෑ ඔහු ඔබට ඉගැන්වීය.  

(8)  ඔබ දිළින්යඳකු යලස සටියයහිය. පසුව ඔහු ඔබව ස්වයාංයපෝෂිත 

කයළේය.  

(9)  එබැවින් ළමා අවදියේදී පියාණන් අහිමි වූ අනාථ දරුවන් සමඟ වූ ඇසුර 

පළුදු යනොකරනු. ඔවුන්ව පහත් යකොට යනොසලකනු.  

(10)  අවශයතා ඉල්ලා පැමියණන අය පලවා යනොහරිනු.  

(11)  ඔබ යවත අල්ලාහ් පිරිනැමූ ආශිර්වාද සඳහා ඔබ තුති පුද යකොට ඒවා 

ගැන යමයනහි කරනු.  

 

 ۡ  ح  ُسوَرةُ الَشَّ
94 සූරත් අලම් නෂ්රහ් (අපි විවර යනොකයළමු ද?) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 8 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-8. අල්ලාහ් අබියස ඔහුයේ දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලලහි 

වසල්ලම්) තුමා සතු නිලය. 
1. අපි නුඹයේ හදවත නුඹට පුළුල් 

යනොකයළමු ද? 2,3. නුයේ පිට 

තළමින් තිබූ නුඹයේ බර අපි 

නුඹයගන් අහකට තැබුයවමු. 4. තවද 

නුඹයේ කීර්තිය අපි නුඹට උසස් 

කයළමු. 5. එබැවින් නියත 

වශයයන්ම දුෂ්කරතාව සමඟ පහසු ව 

ද  ඇත. 6. සැබැවින්ම දුෂ්කාරතාව 

ۡح لََك َصۡدَرَك  لَۡم نََۡشَ
َ
 ١أ

ٱَّلَّ ٓي  ٢َوَوَضۡعَنا َعنَك و ۡزَرَك 
نَقَض َظۡهَرَك 

َ
َوَرَفۡعَنا لََك  ٣أ

ا  ٤ذ ۡكَرَك  فَإ نَّ َمَع ٱۡلُعَّۡس  يَُّۡسً
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සමඟ පහසු ව ද ඇත. 7. එබැවින්, 

නුඹ (නුඹයේ යලෞකික කටයුතු) 

අවසන් කළ විට (මතුයලොව කටයුතු 

සඳහා) නැගී සටිනු. 8. තවද නුඹයේ 

පරමාධිපති යවත යයොමු වනු. 

ا  ٥ فَإ ذَا  ٦إ نَّ َمَع ٱۡلُعَّۡس  يَُّۡسٗ
ِإَوََلَٰ َرِب َك  ٧فَرَۡغَت فَٱنَصۡب 

 ٨فَٱرَۡغب 
 

ඉලක්කගත කරුණු:  

දුක් කම්කයටොලු දුෂක්රතා හා ඒවාට තුඩු යදන කරුණු 

නබිතුමාණන්යගන් ඉවත් යකොට අල්ලාහ් එතුමාණන් යවත පිරිනමා තිබූ  

පූර්ණ අනුග්රහයන් ගැන සහිපත් කිරීම. 

 

විග්රහය:  

(1)  සැබැවින්ම ඔයේ හදවත අල්ලාහ් ඔබට පුළුල් කයළේය. යද්ව පණිවුඩ 

ලැබීයම් ආශාව ඔබ යවත ඇති කයළේය.  

(2)  අපි ඔයබන් පාපය ඉවත් කයළමු.  

(3)  එය ඔයේ යකොන්ද කැයඩන තරමට ඔබට දුෂ්කරතා යගන යදන්නක් 

විය.  

(4)  අයහෝ මුහම්මද්! ඔබ ගැන සහිකිරීම අපි උසස් කයළමු. එය අදාන් 

ඉකාමත් හා යවනත් තැන්වලදී ඔබ ගැන සහිපත් කරන තරමට විය.  

(5)  දැඩිබව හා දුෂ්කරත්වය සමඟ සැහැල්ලුව හා පහසුව ද ඇත.  

(6)  දැඩිබව හා දුෂ්කරත්වය සමඟ සැහැල්ලුව හා පහසුව ඇත. එය ඔබ 

වටහා ගත්යත් නම් ඔයේ ජනයායේ පීඩාවන් ඔබව කම්පනයට පත් 

යනොකරනු ඇත. අල්ලාහ් යවත යකයරන  ඇරයුයමන් ඔබව 

යනොවළක්වනු ඇත.  

(7)  ඔයේ කටයුතුවලින් ඔබ නිදහස් වී ඒවා අවසන් කළ වහාම ඔයේ 

පරමාධිපතිට නැමදුම් කිරීයමහි ඔබව නිරත කරනු.  

(8)  ඔයේ කැමැත්ත හා ඔයේ අභිලාෂය අල්ලාහ් යවතට පමණක්ම යයොමු 

කරනු.  
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 ُسوَرةُ اتلِ ني  
95 සූරා අත්-තීන් (අත්තික්කා) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 8 කි. 

يم  ب ِ   ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-8. අල්ලාහ් මිනිසාට ගරු කිරීම හා යද්ව ප්රතික්යෂේපය හා 

පාපකම් යහේතුයවන් ඔහු ව පහත් කිරීම. 
1. අත්තික්කා හා ඔලිේ මත ද, 2. 

සනායි කන්ද මත ද, 3. අභයදායී 

යමම නගරය මත ද දිවුරමින්. 4. 

සැබැවින්ම අපි මිනිසා ව ඉතා 

අලාංකාර හැඩයකින් යුතුව මැේයවමු. 

5. පසු ව පහත්වූවන්යගන් වඩා පහත් 

වු අයයකු බවට අපි නැවත පත් 

කයළමු. 6. විශ්වාස යකොට යහකම් 

කළවුන් හැර, ඔවුනට අවසන් 

යනොවන ප්රතිඵල ඇත. 7. එබැවින් 

ඉන් පසු ව විනිශ්චය යබොරු යැයි 

නුඹට පැවසුයේ කුමක් ද? 8. 

විනිශ්චකරුවන්යගන් මහා 

විනිශ්චයකරු වන්යන් අල්ලාහ්ම 

යනොයේද? 

ۡيُتون   َوُطور   ١َوٱتِل ني  َوٱلزَّ
ين نَي  م ني   ٢س 

َ
َوَهََٰذا ٱِۡلََل  ٱۡۡل

٣  ٓ نَسََٰن ِف  ۡقَنا ٱۡۡل 
لََقۡد َخلَ
ۡحَسن  َتۡقو يٖم 

َ
ُثمَّ َرَدۡدَنَُٰه  ٤أ

ۡسَفَل َسَٰف ل نيَ 
َ
إ َّلَّ ٱَّلَّ يَن  ٥ أ

َٰل َحَٰت   ْ ٱلصَّ ْ وََعم لُوا َءاَمُنوا
ۡجٌر َغّۡيُ َمۡمنُ 

َ
َفَما  ٦وٖن فَلَُهۡم أ

بَُك َبۡعُد ب ٱدِل ين    ٧يَُكِذ 
ۡحَكم  

َ
ُ ب أ لَۡيَس ٱَّللَّ

َ
أ

  ٨ٱۡلَحَٰك م نَي 

ඉලක්කගත කරුණු:  

මිනිසායේ වටිනාකමත්, දහම තුළින් ඔහු ලබන උසස්භාවයත්, ඉන් 

ඉවත් වූ විට ඔහුට ඇති වන නින්දාව හා අපහාසයත් යමයනහි කිරීම. ඒ ගැන 

යද්ව පණිවුඩ පහළ කරනු ලැබූ ස්ථාන මත දිවුරා ප්රකාශ කර සටියි.  
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විග්රහය:  

(1)   අල්ලාහ් තීන් -අත්තික්කා- මත දිවුරා පවසයි. එය එම ශාක හටගන්නා 

ස්ථානය අඟවන්නකි. තවද යසයිතූන් -ඔලිේ- මත දිවුරා පවසයි. එය 

බහුල යලස ඔලිේ වැවී තිබූ ප්රයද්ශයක් වන පලස්තීනයයි. ඊසා 

අලලහිස් සලාම් තුමාව නබිවරයකු යලස එවනු ලැබූ යද්ශය එයයි.  

(2)  මූසා අලලහිස් සලාම් අල්ලාහ් අබියස කතා කළ සනායි කන්ද මත ද 

දිවුරා පවසයි.  

(3)  දූත යමයහවර සමඟ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලලහි වසල්ලම්) 

තුමාණන් එවනු ලැබූ යමන්ම එහි කිසවකු ඇතුළු වූ විට 

සුරක්ෂිතභාවයට පත්වන ශුද්ධ වූ මක්කා නගරය මත දිවුරා පවසයි.  

(4)  සැබැවින්ම මිනිසා නිස මැවීමකින් හා උසස් හැඩයකින් යුතුව අපි ඇති 

කයළමු.  

(5)  පසුව අපි ඔහු යමයලොයවහි වයයෝවෘද්ධභාවයට පත් කරන්යනමු.  

 

 ُسوَرةُ الَعلَق  
96 සූරත් අල්-අලක් (යල් කැටිය) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 19 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-5. කියවීමට ඉයගනීමට හා ලිවීමට වූ නියයෝගය. 

1. (සයල්ල) මැවූ නුඹයේ 

පරමාධිපතියේ නාමයයන් කියවනු. 

2. ඔහු මිනිසා ව යල් කැටියයන් 

මැේයේය. 3,4. පෑයනන් ඉගැන් වූ 

අති යගෞරවනීය නුඹයේ 

පරමාධිපතියේ නාමයයන් කියවනු. 

5. ඔහු මිනිසාට තමන් යනොදැන සටි 

දෑ ඉගැන්වූයේය. 

 ب ٱۡسم  َرِب َك ٱَّلَّ ي َخلََق 
ۡ
ٱۡقَرأ
نَسََٰن م ۡن َعلٍَق  ١ َخلََق ٱۡۡل 
ۡكَرُم  ٢

َ
 َوَربَُّك ٱۡۡل

ۡ
 ٣ٱۡقَرأ

َم ب ٱلَۡقلَم  
َعلََّم  ٤ٱَّلَّ ي َعلَّ

نَسََٰن َما لَۡم   ٥َيۡعلَۡم ٱۡۡل 
ඉලක්කගත කරුණු:  
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ගැත්තා තම පරමාධිපති සමඟ සම්බන්ධකම් පවත්වන්නටත්, ඔහුට 

යටත් වන්නටත් එහි කිසදු යවනසක් යහෝ අඩුවක් සදු යනොකර 

පිළිපදින්නටත් මිනිසා දැනුයමන් හා එවන ලද යද්ව පණිවුඩ තුළින් 

පිරිපුන්වීම පිළිබඳ විස්තර කිරීම.  

විග්රහය:  

(1)   අයහෝ දූතය! ඔබ යවත එවන ලද යද්ව පණිවුඩය සයලු මැවීම් 

නිර්මාණය කළ ඔයේ පරමාධිපති අල්ලාහ්යේ නාමයයන් ආරම්භ 

යකොට කියවනු.  

(2)  ශුක්ර බිඳුවක තත්ත්වයේ සට පසුව කූඩැල්යලකුයේ ස්වරූපයයන් 

දිස්වන යල් කැටියක් බවට පත්යකොට එමගින් ඔහු මිනිසාව මැේයේය. 

(3)  අයහෝ දූතය! ඔබ යවත අල්ලාහ් පහළ කළ පණිවුඩය ඔබ කියවනු. 

ඔයේ පරමාධිපති අති යගෞරවනීයය. ඔහුයේ යගෞරවයට සමීප වන්නට 

යවනත් කිසදු යගෞරවනීය යකයනකු යනොමැත. ඔහු මහත් තයාගශීලීය. 

මහත් යසේ උපකාර කරන්නාය.  

(4)  ඔහු පන්හියඳන් අදින්නට හා ලියන්නට ඉගැන්වීය. 

(5)  මිනිසා යනොදැන සටි දෑ ඔහු ඉගැන්වීය.  

6-8. මිනිසායේ ස්වභාවය හා පරමාන්ත දිනය පිළිබඳ අමතක කර 

දැමීම. 
6. එයසේයනොව, නියත වශයයන්ම 

මිනිසා සීමාව ඉක්මවා යන්යන්ය. 7. 

තමන් ස්වාධීන යැයි  ඔහු 

සතන්යන්ය. 8. නියත වශයයන්ම 

නැවත හැරී යනුයේ නුඹයේ 

පරමාධිපති යවතමය. 

نَسََٰن ََّلَۡطََغَٰٓ  ٓ إ نَّ ٱۡۡل 
ن  ٦ّلََكَّ

َ
أ

إ نَّ إ ََلَٰ َرِب َك  ٧ رََّءاهُ ٱۡسَتۡغَِنَٰٓ 
 ٨ٱلرُّۡجََعَٰٓ 

(6)  ඇත්යතන්ම අබූ ජහල් වැනි පාපී මිනිසුන් අල්ලාහ්යේ සීමාවන් ගැන 

තර්ක කරමින් ඒවා අබිබවා යගොස් කටයුතු කරති.   

(7)  එය තමන් සතු නිල හා ධන බලය යහේතුයවන් තමන් ස්වාධීන යැයි ඔහු 

සතූ බැවිනි.  

(8)  අයහෝ මිනිස! මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී නැවත හැරී 

යා යුත්යත් ඔයේ පරමාධිපති යවතමය. එවිට සෑම යකයනකුටම ඔහු 

උපයාගත් දෑට උචිත වූ පරිදි ඔහු(අල්ලාහ්)  ප්රතිඵල පිරිනමනු ඇත.  

9-19. අල්ලාහ්යේ මාර්ගයයන් වළක්වන අපරාධකරුවන් යවත වූ 

අවවාදය. 
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9,10. ගැත්තා සලාතය ඉටු කරන විට 

ඔහු ව වළක්වනු ලබන අය ව නුඹ 

දුටුයවහිද? 11,12. ඔහු යහමයඟහි 

සටීම යහෝ බිය බැතිමත්භාවය පිළිබඳ 

අණ කර සටීම යහෝ නුඹ දුටුයේද? 13. 

තවද ඔහු (සතයයය) යබොරු කර 

පිටුපෑම නුඹ දුටුයේ ද? 14. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ් දකින්යන් යැයි 

ඔහු යනොදැන සටියේද? 15. එයසේ 

යනොව, ඔහු එයින් යනොවැළකුයණ් 

නම් අපි ඉදිරි නළල් යකස් යරොදින් 

(ඔහු ව) ඇදයගන එන්යනමු. 16. 

එනම් වැරදි කරමින් ද යබොරුකරමින් 

ද සටි (ඔහුයේ) නළල් යකස් යරොදිනි. 

17. එබැවින් ඔහු ඔහුයේ කැඳවුම් 

කරුවන්(වන උදේකරුවන්)ව 

කැඳවත්වා! 18. මතුවට අපි ද අපයේ 

(නිරයේ මලක්වරුන් වන) 
zසබානියාවරුන් ව කැඳවන්යනමු. 

19. එයසේ යනොව, නුඹ ඔහුට අවනත 

යනොවනු. නුඹයේ (පරමාධිපතිට) 

සජදා කරනු. තවද ඔහුට සමීප වනු. 

رََءيَۡت ٱَّلَّ ي َيۡنََهَٰ 
َ
َعۡبًدا  ٩أ

 َٰٓ رََءيَۡت إ ن ََكَن  ١٠إ َذا َصلَّ
َ
أ
َمَر ب ٱتلَّۡقَوىَٰٓ  ١١لَۡعَ ٱلُۡهَدىَٰٓ 

َ
ۡو أ
َ
أ

١٢  َٰٓ َب َوتََوَلَّ رََءيَۡت إ ن َكذَّ
َ
أ
١٣  
َ
َ يََرىَٰ أ نَّ ٱَّللَّ

َ
 ١٤لَۡم َيۡعلَم ب أ

َۢا   لَئ ن لَّۡم يَنَته  لَنَۡسَفَع
ّلََكَّ

َية   بٍَة  ١٥ب ٱنلَّاص  َيةٖ َكَٰذ  نَاص 
ئَةٖ   ١٧فَۡلَيۡدُع نَاد يَُهۥ  ١٦َخاط 

َبان يََة  ّلََكَّ ََّل  ١٨َسَنۡدُع ٱلزَّ
ۡعُه َوۤۡدُجۡسٱ  ١٩َوٱۡقََت ب۩  تُط 

(9)  වළක්වමින් සටි අබූ ජහල්යේ පුදුම සහගත හැසරීම ඔබ දුටුයවහිද? 

(10) අපයේ ගැත්තා වූ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලලහි වසල්ලම්) තුමා 

කඃබා යද්වස්ථානයේ සලාතය ඉටු කරමින් සටි විට ඔහු ඔහුව 

වැළැක්වීය.  

(11)  යමයසේ වළක්වන්නා තම පරමාධිපතියගන් වූ යම් සාධකයක් මත 

යහෝ යහමග මත සටිනු ඔබ දුටුයේද?  

(12) එයසේ නැතයහොත් අල්ලාහ්යේ නියයෝගයන් පිළිපැද ඔහු වැළැක් වූ 

දැයින් වැළකී ඔහු යකයරහි බැතිමත් වී කටයුතු කරන යමන් ඔහු 

මිනිසාට අණ කර සටින්යන්ද? යමයසේ තිබියදී ඒ මත සටින්නාව ඔහු 

වළක්වන්යන්ද?  
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(13) යමයසේ වළක්වන්නා, අල්ලාහ්යේ දූතයාණන් යගන ආ දෑ යබොරු 

කරමින්, එයට පිටුපාමින් සටිනු ඔබ දුටුයේද? ඔහු අල්ලාහට් බිය විය 

යුතු යනොයේද? 

(14)  යමම ගැත්තාව සලාතයයන් වළක්වන්නා, සැබැවින්ම අල්ලාහ ්

තමන් සදු කරන දෑ දකින බවත් ඔහුට කිසවක් සැඟයවන්යන් නැති 

බවත් ඔහු යනොදන්යන්ද?  

(15)  යමම යමෝඩ මිනිසා රූපණය කරන්නාක් යමන් යනොව, අපයේ 

ගැත්තාට හිාංසා කිරීයමන් හා ඔහු යබොරුකාරයකු බවට පත් කිරීයමන් 

ඔහු යනොවැළකුයණ් නම් අපි ඔහුයේ හිස ඉදිරිපස යකස ් යරොයදන් 

අල්ලා යගන නිරා ගින්න යවත ඇඳයගන යන්යනමු. 

(16)  හිස ඉදිරිපස යමම යකස් යරොදට හිමිකම් කියන්නා තමන් පවසන 

ප්රකාශයයහි යබොරුකාරයකි. තමන් කරන ක්රියායවහි 

අපරාධකාරයයකි.   

(17)  ඔහුයේ හිස ඉදිරියයහි ඇති නළයල් තියබන යකස් යරොදින් ඔහු 

ග්රහණය යකොට නිරය යවත යගන යන විට, එම දඬුවමින් ආරක්ෂා 

වන්නට උදේ පතමින් ඔහු තම මිතුරන් හා ඔහුයේ සහායිකයින් 

කැඳවත්වා! 

(18)  අපි නිරයේ භාරකාර දරුණු මලක්වරුන් කැඳවන්යනමු. ඔවුන් 

අල්ලාහ් අණ කළ කිසවකට පිටු පාන්යන් නැත. ඔවුනට අණ කරනු 

ලබන පරිදිම ක්රියා කරති. එවිට යමම කණ්ඩායම් යදයකන් කවර 

කණ්ඩායමක් වඩාත් බලවත් හා ශක්තිමත් වන්යන් දැයි ඔහු යහොඳින් 

බලත්වා. 

(19)  අයහෝ නබිවරය! යමම අපරාධකාරයා ඔබට යම් නපුරක් කරතැයි 

ඔබ සැක කරන්නාක් යමන් එම කරුණ යනොමැත. එබැවින් 

ඔහු(අපරාධකරු) අණ කරන කිසවකට ඔබ අවනත යනොවනු. 

අල්ලාහ්ට ඔබ සුජූද් කරනු. ඔහුට අවනත යවමින් ඔහු යවත සමීප වනු. 

සැබැවින්ම එය ඔහු යවතට සමීප කරවනු ඇත.  

 

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 අල්ලාහ්යේ තෘප්තිය  ඉස්ලාමය තුළ පවතින කියවීයම් හා 

ලිවීයම් වැදගත්කම  ධනය අහාංකාරය යවත යගන යෑයම් හා 

සතයයයන් දුරසව්ීයම් භයානක කම  යහපත වැළැක්වීම යද්ව 

ප්රතික්යෂේපයේ ගුණාාංගයකි.  දුක් යේදනා, නබි (සල්ලල්ලාහු 

අලලහි වසලල්ම්) තුමාණන්යේ පිට තලා යපළා දැමුයේ නම් 

ඉතිරිව ඇති යසසු මැවීම්හි තත්ත්වය යකයසේ වනු ඇත්ද? 
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 ر  ُسوَرةُ الَقدۡ 
97 සූරත් අල්-කද්ර් (බලගතු දෑ) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 5 කි. 

  ِ يم  ب  ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-5. යලයිලතුල් කද්ර් රාත්රියයහි මහිමයන් 

1. නියත වශයයන්ම අපි එය බලගතු 

රාත්රියයහි පහළ කයළමු. 2. බලගතු 

රාත්රිය කුමක්දැ යි නුඹ ව දැනුවත් 

කයළේ කුමක්ද? 3. බලගතු රාත්රිය මාස 

දහසකට වඩා උතුම්ය. 4. 

මලක්වරුන් හා මහා ආත්මය 

(ජිේරීල්) තම පරමාධිපතියේ 

අනුමැතියයන් සෑම කරුණක්ම 

රැයගන එහි පහළ වන්යන්ය. 5. 

ශාන්තියයි ! එය අරුයණෝදය උදා 

වන කාලය යතක් පවතියි. 

َقۡدر  
نَزۡلَنَُٰه ِف  ََّلۡلَة  ٱلۡ

َ
آ أ  ١إ نَّ

ََٰك َما ََّلۡلَُة ٱۡلَقۡدر   ۡدَرى
َ
 ٢َوَمآ أ

لۡف  
َ
ََّلۡلَُة ٱۡلَقۡدر  َخّۡيٞ ِم ۡن أ

ُل ٱلَۡمَلَٰٓئ َكُة  ٣َشۡهرٖ  َتََنَّ
وُح ف يَها ب إ ۡذن  َرِب   ه م ِم ن َوٱلرُّ

ۡمرٖ 
َ
  أ
َٰ  ٤ُُكِ َ َحِتَّ َسَلٌَٰم ِه 

َفۡجر  
 ٥َمۡطلَع  ٱلۡ

ඉලක්කගත කරුණු:  

කද්ර් රාත්රියේ බලගතු කම, එහි මහිමය හා එදින පහළ යකයරන දෑ 

පිළිබඳ විස්තර කිරීම.  

විග්රහය:  

(1)  රමළාන් මාසයේ කද්ර් රාත්රියේ නබි (සල්ලල්ලාහු අලලහි වසල්ලම්) 

තුමාණන් හට අල් කුර්ආනය පහළ වීමට ආරම්භ කළාක් යමන්ම අල් 

කුර්ආනය මුළුමණින්ම එවැනි රාත්රියක අපි පහළ අහසට පහළ 

කයළමු.  

(2)  අයහෝ නබිවරය, එම රාත්රියේ ඇති යහපත හා අභිවෘද්ධිය කවරකදැයි 

ඔබ දන්යනහිද? 
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(3)  එම රාත්රිය, මහිමයයන් පිරිණු බලගතු රාත්රියකි. එහි විශ්වාසයයන් 

යුතුව හා කුසල් බලායපොයරොත්තුයවන් නැමදුම්වල නිරත වන්නන්හට 

මාස දහසකට වඩා උතුම් වූ රාත්රියක් බවට එය පත්වනු ඇත.  

(4)  මලක්වරුන් හා ජිේරීල් තුමා තම පරාමාධිපතියාණන්යේ අනුමැතිය 

ඇතිව එම වර්ෂය තුළ අල්ලාහ් විසන් මිනිසාට තීන්දු කළ ආහාර හා 

සම්පත්, ඔහුයේ මරණය හා උපත සහ ඔහු විසන් තීන්දු කළ අයනකුත් 

නිර්ණායකයන් සමඟ පහළ වනු ඇත.  

(5)  යමම මුලු රාත්රියම එහි ආරම්භයේ සට අලුයම උදායේ අවසානය 

යතක්ම සමෘද්ධියයන් පිරී පවතින්නකි. 

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 වසයර් රාත්රී අතර ‘කද්ර්’ රාත්රියට හිමි මහිමය. 

 

 اِلَِي َنة  ُسوَرةُ 
98 සූරත් අල්-බේයිනාත් (පැහැදිලි සාධකය) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 8 කි. 

يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-5. අල්ලාහ්යේ දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාණන්යේ වැදගත්කම, අල් කුර්ආනයේ මහිමය හා එහි දහම් 

ලත් ජනයා යවන් ව යාම. 
1. යේද ග්රන්ථ සතු ජනයා හා ආයද්ශ 

තබන්යනෝ අතුරින් වූ ප්රතික්යෂේප කළ 

අය තමන් යවත පැහැදිළි  සාධකය 

පැමියණන යතක් (ප්රතික්යෂේප 

කිරීයමන්) ඉවත්වන්යනෝ යනොවූහ. 

2. එනම් පිවිතුරු කරන ලද පත්රිකා 

කියවනු ලබන අල්ලාහ්යගන් පහළ වූ 

යද්ව දූතයා ය. 3. එහි නිවැරදි නීති 

රීති යල්ඛන ඇත. 4. තවද, යේද 

ග්රන්ථය පිරිනමනු ලැබූ ජනයා 

ْ م ۡن  لَۡم يَُكن  ٱَّلَّ يَن َكَفُروا
ك َتَٰب  َوٱلُۡمَۡش ك نَي 

ۡهل  ٱلۡ
َ
أ

ت َيُهُم ٱِۡلَِي نَُة 
ۡ
َٰ تَأ ُمنَفِك نَي َحِتَّ

رَُسوٞل ِم َن ٱَّللَّ  َيۡتلُواْ  ١
َرٗة  َطهَّ ف يَها ُكُتٞب  ٢ُصُحٗفا مُّ
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ඔවුනට පැහැදිළි සාධකය 

පැමිණීයමන් පසු ව මිස ඔවුහු යවන් 

ව යනොගියහ. 5. පිවිතුරු දහම 

අල්ලාහ්ට පුද කරමින් ඔහු ව 

නැමදීමටත් සලාතය ස්ථාපිත 

කිරීමටත් zසකාත් පිරිනැමීමටත් මිස 

ඔවුහු අණ කරනු යනොලැබුයවෝය. 

තවද ඍජු දහම වනුයේ එයයි. 

وتُواْ  ٣َقِي َمةٞ 
ُ
َق ٱَّلَّ يَن أ َوَما َتَفرَّ

ٱۡلك َتََٰب إ َّلَّ م نَۢ َبۡعد  َما 
م ُرٓواْ  ٤َجآَءۡتُهُم ٱِۡلَِي َنُة 

ُ
ٓ أ َوَما

نَي ََلُ  َ ُُمۡل ص  ْ ٱَّللَّ َۡعُبُدوا إ َّلَّ َّل 
لَوَٰةَ ٱدِل يَن ُحَنفَ  ْ ٱلصَّ آَء َوُيق يُموا

َٰل َك د يُن  ُۚ َوَذ ةَ َكوَٰ ْ ٱلزَّ َوُيۡؤتُوا
 ٥ٱۡلَقِي َمة  

ඉලක්කගත කරුණු:  

අල්ලාහ්යේ දූතයාණන් යගන ආ දූත යමයහයේ ස්වරූපය හා 

තත්ත්වයත්, එහි පැහැදිළිතාවයත් හා එහි පූර්ණභාවයත් සහි ගැන්වීම. 

විග්රහය:  

(1)  යුයදේවන්, කිතුනුවන් හා යද්ව ආයද්ශකයින් අතුරින් යදවියන් 

ප්රතික්යෂේප කළවුන්හට යද්ව ප්රතික්යෂේපය මත ඔවුන් එකතු වී ඒ 

සැමයේ එඟගත්වය පිහිටනු ලැබූයේත් පැහැදිළි සාක්ෂිය හා සාධකය 

පැමිණි පසුවය.  

(2)  ඒ පැහැදිළි සාක්ෂිය හා සාධකය වූයේ අල්ලාහ් විසන් එවන ලද 

දූතයාණන්ය. පාරිශුද්ධයින් මිස අන් කිසවකු ස්පර්ශ යනොකළ පවිත්ර වූ 

යල්ඛනය එම දූතයාණන් විසන් කියවයි.  

(3)  යමම යල්ඛනයේ සතයය හා සාධාරණ නීති පිළිබඳ යතොරතුරු සඳහන්ව 

ඇත. එය මිනිසායේ යහපත හා මඟයපන්වීම කවර කරුණක් මත 

පිහිටන්යන් ද එය කරා යෑමට ඔවුනට මඟ යපන්වනු ඇත.  

(4)  තේරාතය යදනු ලැබූ යුයදේවන් හා ඉන්ජීලය යදනු ලැබූ කිතුනුවන් 

ඔවුන් යවත අල්ලාහ් ඔහුයේ නබිවරයාණන් එවීයමන් පසුව මිස 

යවන්ව යනොගියහ. නමුත් ඔවුන් අතර එය පිළිගත් අයද සටියයෝය. 

එයමන්ම නබිවරයායේ සතයතාව දැන දැනත් එය ප්රතික්යෂේප කිරීයමහි 

ඉක්මවා ගියවුන් ද සටියයෝය.   

(5)  යුයදේවන් හා කිතුනුවන්යේ මුරණ්ඩුකම හා වැරද්ද යහළි විය. 

ඔවුන්යේ දහම් ග්රන්ථවල සඳහන්ව ඇති පරිදි අල්ලාහ් පමණක් 

නැමදීම, යදවිඳුන්හට සමානයන් තැබීයමන් වැළකීම, සලාතය 
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විධිමත්ව ඉටු කිරීම, සකාත් පිරිනැමීම, යනාදිය මිස යවන කිසවක් 

යමම අල් කුර්ආනයේ ඔවුනට අණ කරනු යනොලැබීය. කිසදු ඇදයක් 

නැති ඍජු දහම එයයි. ඒ හැර යවනකක් අණ කරනු යනොලැබීය.  

6. යද්ව ප්රතික්යෂේපකයින්ට දඬුවම හිමි බවට වූ ප්රතිඥාව. 
6. සැබැවින්ම පුස්තක ලත් ජනයා හා 

ආයද්ශ තබන්නන් අතුරින් වූ 

ප්රතික්යෂේප කළවුන් නිරා 

ගින්යනහිය. ඔවුන් එහි 

සදාතනිකයයෝ යවති. ඔවුන්මය 

මැවීම් අතුරින් ඉතා අයහපත්ම මැවීම 

වනුයේ. 

ۡهل  
َ
ْ م ۡن أ إ نَّ ٱَّلَّ يَن َكَفُروا

ٱۡلك َتَٰب  َوٱلُۡمَۡش ك نَي ِف  نَار  
ْوَلَٰٓئ َك 

ُ
ُٓۚ أ َجَهنََّم َخَٰل  يَن ف يَها

 ٦ُهۡم ََشُّ ٱۡلَب يَّة  
(6)  යුයදේවන් හා කිතුනුවන් අතුරින් ද යද්ව ආයද්ශකයින් අතුරින් ද 

යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරන්නන් වනාහි, ඔවුහු මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී නිරයට ඇතුළු යවති. එහි සදාතනිකයයෝ 

යවති. ඔවුන් මැවීම් අතර සටින නරකම අයයි. එය අල්ලාහ්ව 

ප්රතික්යෂේප කළ බැවින් හා ඔහුයේ දූතයාණන් ගැන ඔවුන් යබොරු කළ 

බැවිනි.  

7,8. යදවියන් විශ්වාස  කරන්නන්හට ස්වර්ගය හිමි බවට වූ 

ශුභාරාංචිය. 
7. සැබැවින්ම විශ්වාස යකොට දැහැමි 

ක්රියාවන් කළවුන් වන ඔවුහුමය 

මැවීම් අතුරින් යශ්රේෂ්ඨ වන්යනෝ. 8. 

ඔවුන්යේ පරමාධිපති අබියස වූ 

ඔවුන්යේ ප්රතිඵල වනුයේ පහළින් 

ගාංගාවන් ගලා බස්නා අද්න් නම් 

ස්වර්ග උයන්ය. ඔවුහු එහි සදහටම 

සදාතනිකයයෝ යවති. අල්ලාහ් ඔවුන් 

ව පිළිගත්යත්ය. ඔවුහුද ඔහු ව 

පිළිගත්යතෝය. එය තම පරමාධිපතිට 

බිය වූ අයටමය. 

ْ وََعم لُواْ  إ نَّ ٱَّلَّ يَن َءاَمُنوا
ْوَلَٰٓئ َك ُهۡم َخّۡيُ 

ُ
َٰل َحَٰت  أ ٱلصَّ

ه ۡم َجَزآؤُُهۡم ع نَد َرِب   ٧ٱۡلَب يَّة  
َُٰت َعۡدٖن ََتۡر ي م ن ََتۡت َها  َجنَّ
بَٗداِۖ 
َ
ٓ أ نَۡهَُٰر َخَٰل  يَن ف يَها

َ
ٱۡۡل

ْ َعۡنُهُۚ  ُ َعۡنُهۡم َورَُضوا َ ٱَّللَّ رََّض 
َ َربَُّهۥ  َٰل َك ل َمۡن َخَش   ٨َذ
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(7)  සැබැවින්ම අල්ලාහව් විශ්වාස යකොට දැහැමි ක්රියාවන් කළවුන් වනාහි 

ඔවුන් මැවීම් අතුරින් යශ්රේෂ්ඨතම අය යවති. 

(8)  ඔවුන්යේ පරමාධිපති අබියස ඔවුනට හිමි කුසල් වනුයේ, මාලිගා හා 

ගස් අතරින් ගලා බස්නා ගාංගා සහිත ස්වර්ග උයන්ය. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකයයෝ වන්නාහුය. ඔවුන් අල්ලාහ්ව විශ්වාස කළ බැවින්ද 

ඔහුට ඔවුන් අවනත වූ බැවින්ද අල්ලාහ ්ඔවුන්ව පිළිගත්යත්ය. ඔවුහු ද 

ඔහුයේ ආශිර්වාදය ලබා ගත් බැවින් තෘප්තියට පත් වූහ. එම 

ආශිර්වාදය ලබා ගන්යන් තම පරමාධිපතිට බිය වී ඔහුයේ අණ 

ක්රියාත්මක යකොට ඔහු වැළැක්වූ දැයින් වැළකී සටින්නන්ය. 

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 නැමදුම් තුළ ඇති කර ගන්නා ඉහ්ලාස් යහවත් චිත්තපාරිශුද්ධිය, 

එම නැමදුම පිළිගැනීමට තුඩු යදන යකොන්යද්සයකි.  මැවීම් අතුරින් වඩාත් 

නරකම මැවීම වනුයේ යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරන්නන්ය. එයමන්ම යදවියන් 

විශ්වාස කරන්නන් උතුම් වූ අය යවති.  මූලධර්ම ආගම්වල පවතින 

එකඟතාව යමම යද්ව යමයහවර පිළිගැනීමට ඇරයුම් කරනු ලබන 

සාධකයකි.  අල්ලාහ් යකයරහි ඇති කර ගන්නා බිය බැතිමත්කම ඔහුයේ 

ගැත්තන් පිළිබඳ ඔහු තෘප්තියට පත්වීමට යහේතුවක් වන්යන්ය. 

 ۡ ل  َزلَة  ُسوَرةُ الزَّ
99 සූරත් අzස් zසල්zසාල් (කම්පනය) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 8 කි. 

يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-8. අවසන් දිනයේදී සදු වන ඇතැම් අර්බුද හා අණුප්රමාණයක් 

තරම් යහෝ යහපතක් යහෝ අයහපතක් කර ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ 

සයුම් විනිශ්චය. 
1. මහයපොයළොව එහි කම්පනයයන් 

කම්පනය කරනු ලැබූ විට, 2. 

මහයපොයළොව එහි තුළ ඇති බර 

බැහැර කළ විට, 3. එයට කුමක් වී 

ඇත්දැ යි මිනිසා විමසයි. 4,5. එදින 

ۡرُض ز لَۡزالََها 
َ
 ١إ َذا ُزلۡز لَت  ٱۡۡل

ۡثَقالََها 
َ
ۡرُض أ

َ
ۡخرََجت  ٱۡۡل

َ
 ٢َوأ

نَسَُٰن َما لََها ٱَوقَاَل  يَۡوَمئ ٖذ  ٣ۡۡل 
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සැබැවින්ම නුයේ පරමාධිපති එයට 

දැනුම් දුන් බවට එය එහි යතොරතුරු 

පිළිබඳ දන්වා සටියි. 6. එදින තම 

ක්රියාවන් දැක ගනු පිණිස ජනයා 

විවිධ කණ්ඩායම් වශයයන් පිටත් ව 

පැමියණති. 7. එයහයින් කවයරක් 

අණුවක් තරම් ප්රමාණයකින් 

යහපතක් කර ඇත්යත් ද ඔහු එය දැක 

ගනී. 8. කවයරක් අණුවක් තරම් වූ 

ප්රමාණයකින් අයහපතක් කර 

ඇත්යත්ද ඔහු එය දැක ගනී. 

ۡخَبارََها 
َ
ُث أ نَّ َربََّك  ٤َُتَِد 

َ
ب أ

وََۡحَٰ لََها 
َ
يَۡوَمئ ٖذ يَۡصُدُر  ٥أ

ۡعَمَٰلَُهۡم 
َ
ْ أ ۡوا ۡشَتاٗتا لِ ُّيَ

َ
ٱنلَّاُس أ

ةٍ  ٦ َفَمن َيۡعَمۡل م ۡثَقاَل َذرَّ
ا يََرهُۥ  َوَمن َيۡعَمۡل  ٧َخّۡيٗ

ا يََرهُۥ  ةٖ ََشِٗ  ٨م ۡثَقاَل َذرَّ

ඉලක්කගත කරුණු:  

විනිශ්චය දිනය පිළිබඳ සහිපත් කිරීම හා අණුවක තරම් යහපතක් යහෝ 

අයහපතක් යහෝ සදු කර තිබුණත් එය ගණනය කරනු ඇතැයි යන ස්ථීර විශ්වාසය 

පිළිබඳ සැලකිලිමත් යනොවූ හදවත් අවදි කරවීම.  

විග්රහය:  

(1)  මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී යපොයළොවට සදුවන දැඩි 

කම්පනය යහේතුයවන් එය චලනය වන විට, 

(2)  යපොයළොව තුළ වළදමා ඇති මිය ගිය ඇත්තන් හා යවනත් යද්වල් බැහැර කරනු 

ලබන විට,  

(3)  යපොයළොව යමයසේ කම්පනය වන්නට, එය චලනයට වන්නට යහේතුව 

කුමක්දැ?යි මිනිසා වික්ෂිප්තව විමසයි.  

(4)  ඒ මහත්වූ දිනයේදී යපොයළොව තමන් මත සදු වූ සයලු යහපත හා අයහපත 

පිළිබඳ යතොරතුරු එළිපිට දන්වා සටිනු ඇත.  

(5)  එය අල්ලාහ් එයට -යපොයළොවට- දැනුම් දී ඇති බැවින් හා ඒ ගැන නියයෝග කර 

ඇති බැවිනි. 

(6)  යපොයළොව කම්පනයට පත්වන ඒ මහත් වූ දිනයේ යමයලොයවහි තමන් කළ 

ක්රියාවන් දැක ගනු පිණිස මිනිසා විනිශ්චය ස්ථානයයන් පිටත්ව කණ්ඩායම් 

වශයයන් පැමියණනු ඇත.  

(7)  එබැවින් කවයරකු කුඩා කුහුඹුවකු තරම්වත් යහපත් උතුම් ක්රියාවක් කර 

ඇත්යත්ද ඔහු එය තමන් ඉදිරියේ දකිනු ඇත. 

(8)  එයමන්ම කවයරකු කුඩා කුහුඹුවකු තරම්වත් අයහපත් නපුරු ක්රියාවක් කර 

ඇත්යත් ද ඔහු ද එය තමන් ඉදිරියේ දකිනු ඇත. 

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 ආදම්යේ දරුවන් කළකම් පිළිබඳව මහයපොයළොව සාක්ෂි දැරීම. 
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 ُسوَرةُ الَعاد يَات  
100 සූරත් අල්-ආදියාත් (දිව යන දෑ) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 11 කි. 

يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-11. මිනිසා තම පරමාධිපතියේ දායාදයන් ප්රතික්යෂේප කරන 

බවටත් ධනයට අධික යලස ඇලුම් කරන බවටත් අවසාන දිනය 

පිළිබඳ ව අමතක කරමින් කටයුතු කරනු ලබන බවටත් දිවුරා 

පැවසීම. 
1. හති දමමින් යේගයයන් දිව යන දෑ 

මතද, 2. කුර ගැටීයමන් ගිනි පුපුරු 

නාංවන දෑ මතද, 3. තවද අලුයයමහි 

ආක්රමණය කරන දෑ මතද දිවුරමින්. 

4,5. එවිට එමගින් උන් දූවිලි 

නාංවමින් කණ්ඩායම් වශයයන් 

(සතුරන්) මැදට පිවියසති. 6. නියත 

වශයයන්ම මිනිසා තම පරමාධිපතිට 

ගුණමකුය. 7. තවද නියත වශයයන්ම 

ඔහු එයට සාක්ෂිකරුයවක් 

වන්යන්ය. 8. තවද ඇත්යතන්ම ඔහු 

වස්තුවට දැඩි යලස ඇලුම් 

කරන්යනක් වන්යන්ය. 9. නමුත් 

මිනීවළවල් තුළ ඇති දෑ පිට කරනු 

ලබන වග ඔහු යනොදන්යන් ද? 10. 

තවද හදවත් තුළ ඇති දෑ යහළි කරනු 

ලබන වග (ඔහු යනොදන්යන්) ද? 11. 

නියත වශයයන්ම එදින ඔවුන්යේ 

පරමාධිපති ඔවුන් පිළිබඳ ව සර්ව 

ප්රඥාවන්තය. 

َيَٰت  َضۡبٗحا   ١َوٱۡلَعَٰد 
 ٢فَٱلُۡمور َيَٰت  قَۡدٗحا 

ثَۡرَن  ٣فَٱلُۡمغ يَرَٰت  ُصۡبٗحا 
َ
فَأ

فَوََسۡطَن ب هۦ  َجًۡعا  ٤ب هۦ  َنۡقٗعا 
نَسََٰن ل َرِب هۦ  لََكنُودٞ  ٥ إ نَّ ٱۡۡل 
َٰل َك لََشه يٞد  ٦ َٰ َذ

 ٧ِإَونَُّهۥ لَۡعَ
ُِب   يٌد ۡۡلَّۡي  ٱِإَونَُّهۥ ۡل   ٨لََشد 

َ َما ِف  ۞ فََٗل َيۡعلَُم إ َذا ُبۡعَث 
َ
أ

َل َما ِف   ٩ٱۡلُقُبور   وَُحِص 
ُدور   إ نَّ َربَُّهم ب ه ۡم  ١٠ٱلصُّ

 َۢ َب ُّي
  ١١يَۡوَمئ ٖذ ۡلَّ
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ඉලක්කගත කරුණු:  

යලෞකික කටයුතුවලට වැදගත්කම දැක්වීයම්දී මිනිසායේ ස්වභාවය 

පැහැදිළි කිරීම. එය ඔහුට ඔහුයේ ධනය පිළිබඳව හා යළි නැගිටුවීම පිළිබඳව 

යමයනහි කරමින් ඔහුයේ ගමන් මඟ හැඬගස්වා ගැනීමට සහිපත් කරමින් 

පැහැදිළි කරයි.  

විග්රහය:  

(1)  යේගවත් බව යහේතුයවන් උන් හති දමන හඬ ඇයසන තරමට දිව යන 

අශ්වයින් මත දිවුරමින්ද...  

(2)  දිව යන විට උන්යේ කුර බලවත් යලස ගල්වල ගැටීයමන් ගිනි පුපුරු 

නාංවන අශ්වයින් මත දිවුරමින්ද...  

(3)  අලුයම් කාලයයහි සතුරන් යවත කඩා පනින අශ්වයින් මත දිවුරමින්ද 

... 

(4)  උන් එයසේ දිව යන විට දූහුවිලි අවුස්සාලයි.  

(5)  අශ්වායරෝහකයින් සමඟ කණ්ඩායම් වශයයන් සතුරන් මැදට කඩා 

පනියි.  

(6)  යමයසේ අශ්වයින් මත දිවුරා සැබැවින්ම මිනිසා තම පරමාධිපති 

බලායපොයරොත්තුවන අයුරින් තමන්  කළ යුතුව ඇති යහපත් දෑ 

යනොයකොට ඉන් වැළකී සටින බව අවධාරණය කරයි.  

(7)  එයසේ යහපත් දෑ සදුකිරීයමන් වැළකී සටින ඔහුම එයට සාක්ෂිකරුවකි. 

එය පැහැදිළි කරන විට එය ප්රතික්යෂේප කරන්නට ඔහුට හැකියාවක් 

යනොලැයබන්යන්ය.  

(8)  සැබැවින්ම ඔහු ධනයට කෑදරය. මසුරුය.  

(9)  විනිශච්ය සඳහාත් ප්රතිඵල පිරිනැමීම සඳහාත් මියගිය ඇත්තන් 

මිනීවළවල් වලින් යළි අවදිකරවා මහයපොයළොයවන් ඉවතට ගන්නා 

විට ඔවුන් කල්පනය කරන්නාක් යමන් එම විෂය යනොපවතිනු ඇතැයි 

යමයළොව ජීවිතය යතෝරාගත් අය වටහා යනොගන්යන් මන්ද? 

(10)  සත් තුළ ඇති කරගත් ඔහුයේ සතුවිලි, විශ්වාසයන් හා යවනත් දෑ 

පැහැදිළි කරනු ලැබ, ඒවා එළියට යගන එනු ලැයේ.  

(11)  සැබැවින්ම එදින ඔවුන්යේ පරමාධිපති ඔවුන් පිළිබඳ සයලු 

යතොරතුරු මැනවින් දැන සටියි. ඔහුයේ ගැත්තන්යේ කිසදු කරුණක් 

ඔහුට සැඟයවන්යන් නැත. ඒ අනුව ඔහු ඔවුනට ප්රතිඵල පිරිනමනු ඇත.  
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 ُسوَرةُ الَقار َعة  

101 සූරත් අල්-කාරිආ (කම්පනය ඇති කරන සදුවීම) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 11 කි. 

يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-11. අවසන් දිනයේදී සදු වන වයසනය හා එහි දී මිනිසායේ 

තත්ත්වය. 
1. කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම. 2. 

කම්පනය ඇති කරන සදුවීම කුමක් 

ද? 3. කම්පනය ඇති කරන සදුවීම 

කුමක්දැ යි නුඹට දැනුම් දුන්යන් 

කුමක්ද? 4. තවද එදින මිනිසා විසරී 

එන (කෘමීන් වර්ගයක් වන) යම්රුන් 

යමන් පත් වනු ඇත. 5. තවද කඳු 

පීරනු ලැබූ යලොම් යමන් පත් වනු 

ඇත. 6. එබැවින් තම තුලාව බරින් 

වැඩි වූ අය නම්, 7. ඔහු තෘප්තිමත් 

ජීවිතයයහි පසු යවයි. 8. තවද තම 

තුලාව බරින් සැහැල්ලු වී ගිය අය 

නම්, 9. ඔහුයේ වාසස්ථානය හාවියා 

වනු ඇත. 10. තවද එය (හාවියා) 

කුමක්දැ යි ඔබ ව දැනුවත් කයළේ 

කුමක්ද? 11. (එය) දැඩි උෂ්ණයයන් 

යුත් ගින්නකි. 

َقار َعُة  ١ۡلَقار َعُة ٱ
 ٢َما ٱلۡ

دۡ 
َ
ََٰك َما ٱۡلَقار َعُة َوَمآ أ يَوَۡم  ٣َرى

يَُكوُن ٱنلَّاُس َكٱلَۡفَراش  
َباُل  ٤ٱلَۡمۡبُثوث   َوتَُكوُن ٱۡۡل 

ا َمن  ٥َكٱۡلع ۡهن  ٱلَۡمنُفوش   مَّ
َ
فَأ

 َٰ َفُهَو ِف   ٦ز يُنُهۥ َثُقلَۡت َمَو
َيةٖ  اض  ا َمۡن  ٧ع يَشةٖ رَّ مَّ

َ
َوأ

 َٰ ۡت َمَو ُهۥ  ٨ز يُنُهۥ َخفَّ مُّ
ُ
فَأ

ََٰك َما ه يَۡه  ٩َهاو َيةٞ  ۡدَرى
َ
َوَمآ أ

 ١١نَاٌر َحام َيُۢة  ١٠
ඉලක්කගත කරුණු:  

මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී  සදුවන්නට නියමිත 

අර්බුද තමන් ඉදිරියට යගන එනු ලබන විට සය හදවත් තිගැස්සීම.  

විග්රහය:  

(1)  අවසන් යහෝරායේදී සදුවන මහා අර්බුද දැක මිනිසුන්යේ හදවත් 

තිගැස්යසන දිනයකි එය.  
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(2)  අවසන් යහෝරායේදී සදුවන මහා අර්බුද දැක මිනිසුන්යේ හදවත් 

තිගැස්යසන ඒ දිනය කුමක්ද? 

(3)  අවසන් යහෝරායේදී සදුවන මහා අර්බුද දැක මිනිසුන්යේ හදවත් 

තිගැස්යසන එම දිනය කුමක් දැයි අයහෝ දූතය! ඔබට දැනුම් දුන්යන් 

කුමක්ද? එය යළි අවදි කරවන දිනයකි.  

(4)  මිනිසුන්යේ හදවත් තිගැස්යසන එදින ඔබ යමොබ දුවන යම්රුන් යමන් 

ඔවුහු සැරිසරති. 

(5)  පීරන ලද පුළුන් යමන් විතැන් වී යගොස් සැහැල්ලුයවන් ගමන් කරන 

තත්ත්වයට කදු පත්වනු ඇත.   

(6)  තමන්යේ අයහකම් වලට වඩා තමන් කළ යහකම් බරින් වැඩි වූ අය 

වනාහි, 

(7)  ස්වර්ගය හිමි කර ගනිමින් තෘප්තිමත් ජීවිතයක පසු වනු ඇත.  

(8)  තමන්යේ යහකම් වලට වඩා තමන් කළ අයහකම් බරින් වැඩි වූ අය 

වනාහි, 

(9)  මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඔහුයේ නවාතැන ඔහුයේ 

වාසස්ථානය වන්යන් නිරයයි.  

(10)  අයහෝ දූතය! එය කුමක්දැයි ඔබව දැනුවත් කර සටියේ කුමක්ද? 

(11)  එය දැඩි තාපයයන් යුත් ගින්නකි.  

 

 ُسوَرةُ اتلَََّكثُر  
102 සූරත් අත්-තකාසුරු (අධික ව රැස් කිරීම) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 8 කි. 

يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-8. යලෞකික ජීවිතය මත ඇති දැඩි ඇල්ම හා අවසන් දිනයේ 

නිරය පිළිබඳ ව මිනිසාට බිය වැද්දීම. 
1. (යලෞකික සම්පත්) අධික යලස 

යසවීම (අල්ලාහ් ව සහිපත් 

කිරීයමන්) නුඹලා ව යවනතකට 

යයොමු කර ඇත. 2. නුඹලා 

َُٰكُم ٱتلَََّكثُُر  لَۡهى
َ
َٰ  ١أ َحِتَّ

ّلََكَّ َسوَۡف  ٢ُزۡرُتُم ٱلَۡمَقاب َر 
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මිනීවළවල් හමු වන තුරු, 3. එයසේ 

යනොව, නුඹලා (ඉක්මණින්) මතු දැන 

ගනු ඇත. 4. යළි එයසේ යනොව, නුඹලා 

(ඉක්මණින්) මතු දැන ගනු ඇත. 5. 

එයසේ යනොව, නුඹලා තිරසාර 

දැනුයමන් දැන ගන්නාහු නම්, 6. 

සැබැවින්ම නුඹලා නිරය දකිනු ඇත. 

7. පසු ව (නැවත වරක්), නුඹලා එය 

තිරසාර ඇසන් දකිනු ඇත. 8. තවද 

එදින නුඹලා (භුක්ති වින්දා වූ) සැප 

සම්පත් පිළිබඳ ව නුඹලායගන් 

විමසනු ලබනු ඇත. 

ُثمَّ ّلََكَّ َسوَۡف  ٣ َتۡعلَُمونَ 
ّلََكَّ لَۡو َتۡعلَُموَن  ٤َتۡعلَُموَن 

ُونَّ  ٥ع ۡلَم ٱَّۡلَق ني   لَََتَ
يَم  ُونََّها َعنۡيَ  ٦ٱۡۡلَح  ُثمَّ لَََتَ
ٔ َٔلُنَّ يَۡوَمئ ٍذ ُثمَّ لَتُۡس  ٧ٱَّۡلَق ني  

 ٨َعن  ٱنلَّع يم  

ඉලක්කගත කරුණු:  

යලොයවහි ගිලී සටින්නන් හට මරණය හා විනිශ්චය පිළිබඳ 

සහිගැන්වීම. 

විග්රහය:  

(1)  අයහෝ මිනිසුනි! ධනය හා දරුවන් යහේතුයවන් නුඹලා එකියනකා තුළ 

ඇති තරඟය අල්ලාහ්ට අවනත වීයමන් නුඹලා ව යවනතකට යයොමු 

කර ඇත.  

(2)  නුඹලා මිය යගොස් නුඹලායේ මිණිවලවල් නුඹලා හමුවන තුරු.   

(3)  ධනය හා දරුවන් යහේතුයවන් එයසේ නුඹලා එකියනකා අහාංකාරකම් 

පාමින් අල්ලාහ්ට අවනත වීයමන් දුරස්වීම නුඹලාට සුදුසු නැත. එයසේ 

නුඹලා යවනතකට යයොමු වී කටයුතු කිරීයම් විපාකය නුඹලා 

ඉක්මණින් මතු දැනගනු ඇත.  

(4)  එහි විපාකය නුඹ මතුයලොයවහි දැනගනු ඇත.  

(5)  සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඉදිරියට නුඹලා ව ඉදිරිපත් කරනු ඇත. එවිට 

නුඹලා සදු කළ සයලු ක්රියාවන්ට ඔහු ප්රතිඵල යදනු ඇතැයි නුඹලා 

ස්ථීරවම වටහා ගන්යන් නම් එයසේ දරුවන් හා ධනය යහේතුයකොට යගන 

අහාංකාරකම් පා නුඹලා අල්ලාහ්යගන් යවනතකට යයොමු 

යනොවන්නාහුය.  

(6)  අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසමි. සැබැවින්ම මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනයේදී නිරා ගින්න නුඹලා දෑසන්ම දැක ගනු ඇත.  

(7)  සැබැවින්ම එය කිසදු සැකයකින් යතොරවම ස්ථීර යලසම දැක ගනු 

ඇත.  



 

 

 
90  

(8)  සුවය, ධනය හා යවනත් සම්පත් අතුරින් කවර ආශිර්වාදයක් අල්ලාහ් 

නුඹලාට පිරිනමා ඇත්යත්ද ඒ පිළිබඳ ව නුඹලායගන් එහිදී ප්රශ්න කරනු 

ලබන්යනෝය.  
 

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 දරුවන් හා සම්පත් යහේතුයවන් පුරසාරම් යදඩීයම් හා 

අහාංකාරකයම් ඇති භයානකත්වය.   කේර් යහවත් මිනීවල, 

ජනයා ඉතා ඉක්මණින් මතුයලොව යවත යපරළා එය මුණ ගස්වන 

ස්ථානයකි.  යමයලොයවහි මිනිසාට කවර කරුණක් අල්ලාහ් දායාද 

කර තිබුයණ්ද ඒ සයලුම ආශිර්වාද පිළිබඳ මළවුන් යකයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී ඔහුයගන් ප්රශ්න කරනු ලබනු ඇත.  

මිනිසාව ධනයට ඇලුම් කරන ස්වභාවයයන් මවනු ලැබ ඇත.  

 

 ُسوَرةُ الَعۡص  
103 සූරත් අල්-අස්ර් (කාලය) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 3 කි. 

يم  ِمۡسِب ٱَّللَّ    ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ් යේ 

නාමයයනි. 
1-3. යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරන්නායේ තත්ත්වය හා යදවියන් 

විශ්වාස කරන්නායේ තත්ත්වය. 
1. කාලය මත දිවුරමින්. 2. නියත 

වශයයන්ම මිනිස ් සාංහතිය 

අලාභයයහිම පසු යවති. 3. නමුත් 

(සතයය) විශ්වාස කර, දැහැමි 

ක්රියාවන් ඉටු කර, සතය පිළිබඳ 

එකියනකාට උපයදස් දී ඉවසීම 

පිළිබඳව ද එකියනකාට උපයදස් දුන් 

අය හැර. 

نَسََٰن لَِف   ١َوٱۡلَعۡص   إ نَّ ٱۡۡل 
إ َّلَّ ٱَّلَّ يَن َءاَمُنواْ  ٢ُخَّۡسٍ 

َٰل َحَٰت  َوتََواَصۡواْ  ْ ٱلصَّ وََعم لُوا
ۡب  ب ٱۡۡلَِق  َوتََواَصۡواْ ب    ٣ٱلصَّ

ඉලක්කගත කරුණු:  

ජීවිතයේ සැබෑ ලාභය හා පාඩුව පැහැදිළි කිරීම හා මිනිසා ජීවත් වන 

කාල පරිච්යේදයේ වැදගත්කම් යපන්වා දීම. 
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විග්රහය:  

(1)   අසර් යේලාව -සවස යාඥා සමය- පිළිබඳ සහිතක යකොට ශුද්ධ වූ 

අල්ලාහ් යමයසේ පවසයි.  

(2)   නියත වශයයන්ම මිනිසා යම් අඩුවක හා විනාශයක සටියි.  

(3)  නමුත් අල්ලාහ් හා ඔහුයේ දූතයාණන් පිළිබඳ විශ්වාස යකොට, දැහැමි 

ක්රියාවන් ඉටු කර, ඔවුන් අතරින් ඇතැයමක් ඇතැයමකුට අයනයෝනයව 

සතයය පිළිබඳ උපයදස් යදමින් ඒ මත ඉවසීයමන් සටින යමන් ද 

උපයදස් යදමින් ජීවත් වන්නන් හැර. යමම ගුණාාංගවලින් වර්ණනා 

කරනු ලැබූයවෝ යමයලොව හා මතුයලොව ජීවිතයයහි ජය ලබන්යනෝ 

යවති.  

 

 ُسوَرةُ الُهَمَزة  
104 සූරත් අල්-හුමසා (යදොස් නගමින් නින්දා බස් කීම) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 9 කි. 

يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-9. ජනයාට අපහාස කරමින් යදොස් නගමින් කටයුතු කරන අයට 

මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේදී හිමි වන විපාකය 

පිළිබඳ ප්රතිඥාව. 
1. යක්ලාම් කියන, යදොස් කියා 

අපහාස කරන සෑම යකයනකුටම 

විනාශය අත් යේවා! 2. ඔහු වනාහි 

ධනය රැස ් යකොට එය ගණන් කළ 

අයයකි. 3. නියත වශයයන්ම 

ඔහුයේ ධනය ඔහු ව සදාකල් ජීවත් 

කරනු ඇතැ යි ඔහු සතයි. 4. එයසේ 

යනොව සැබැවින්ම ඔහු හුතමායව හි 

යහළනු ලබයි.  5. හුතමා ව යනු 

කුමක්දැ යි නුඹලා ව දැනුවත් කයළේ 

කුමක්ද?  6. එය අවුළනු ලැබූ 

َُّمَزٍة    ُهَمَزةٖ ل
َّلَّ ي ٱ ١َوۡيٞل ِل ُكِ

َدهُۥ  َُيَۡسُب  ٢َجََع َماَّٗل وََعدَّ
هُۥ  ۡخَلَ

َ
ۥٓ أ نَّ َماََلُ

َ
ِۖ  ٣أ ّلََكَّ

َوَمآ  ٤ََّلُۢنَبَذنَّ ِف  ٱۡۡلَُطَمة  
ََٰك َما  ۡدَرى

َ
نَاُر ٱَّللَّ   ٥ٱۡۡلَُطَمُة أ

ل ُع لَۡعَ ٱ ٦ٱلُۡموقََدةُ  ِت  َتطَّ
لَّ
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අල්ලාහ්යේ ගින්නය. 7. එය සත් 

මත එබිකම් කරයි. (පසාරු කරයි) 

8,9. සැබැවින්ම එය, උස් කුළුණු 

තුළ (හිරකර) ඔවුන්ව වට කර 

ගන්නකි. 

ۡف 
َ
ۡؤَصَدةٞ  ٧َدة     ٱۡۡل َها َعلَۡيه م مُّ إ نَّ
٨  ِۢ َدة َمدَّ  ٩ِف  َعَمٖد مُّ

ඉලක්කගත කරුණු:  

දහම හා එය පිළිපදින්නන් විහිළුවට ගනිමින් අහාංකාරයයන් 

කටයුතු කරන්නන්ට යකයරන අවවාදය. 

විග්රහය:  

(1)  මිනිසුනට එයරහිව අධික යලස යක්ලාම් කියමින් යදොස් නගමින් 

ඔවුනට අපහාස කරමින් සටින්නන් හට විනාශය හා දැඩි දඬුවම අත් 

වනු ඇත. 

(2)  ඔහුයේ අරමුණ ධනය රැස්යකොට එය ගණන් කර තැබීමය. ඒ හැර 

යවනත් කිසදු අරමුණක් ඔහුට නැත.  

(3)  නියත වශයයන්ම ඔහු රැස් කළ ධනය ඔහුව මරණයයන් මුදවා, 

යමයලොව ජීවිතයේදී ඔහුව සදාකාලිකයකු යලස ජීවත් කරවනු ඇතැයි 

ඔහු සතයි.  

(4)   යමම අධමයා රූපණය කරන යමන් කරුණ යනොපවතී. දැඩි දඬුවම 

සඳහා එහි යහළන සෑම යදයක්ම කඩා යපොඩිකර දමන නිරා ගින්නට 

සැබැවින්ම ඔහුව යහළනු ලැයේ.  

(5)  අයහෝ දූතය, යහළන සෑම යදයක්ම විනාශ කර දමන නිරා ගින්න කුමක් 

දැයි ඔබට දන්වා සටියේ කුමක්ද? 

(6)  සැබැවින් එය අල්ලාහ්යේ අවුළනු ලැබූ ගින්නය.  

(7)  එය මිනිසුන්යේ ශරීර තුළින් රිාංගා ඔවුන්යේ හදවත් දක්වා පසාරු වී 

යනු ඇත.  

(8)  සැබැවින්ම එය දඬුවමට ලක්වූවන් ආවරණය කර ගනු ඇත.  

(9)  ඉන් පිටවිය යනොහැකි තරමට උසට තනන ලද කුළුණු තුළ එය පවතියි.  
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 ُسوَرةُ الف يل  

105 සූරත් අල්-ෆීල් (ඇතා) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 5 කි. 
يم  ِمۡسِب   ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-5. ඇත් යසේනායේ කතා වස්තුව. 

1. නුඹයේ පරමාධිපති ඇත් යසේනාව 

සමඟ කටයුතු කයළේ යකයසේදැ යි නුඹ 

නුදුටුයවහිද? 2. ඔවුන්යේ 

කුමන්ත්රණය මුළා කිරීයමහි පත් 

යනොකයළේද? 3. තවද ඔහු(අල්ලාහ්) 

ඔවුන් යවත රාංචු වශයයන් 

කුරුල්ලන් එේයේය. 4. උන් ඔවුන් 

මත පුලුස්සන ලද මැටි වලින් වූ ගල් 

යහළුයේය. 5. එවිට ඔහු  ඔවුන් ව කා 

දමන ලද පිදුරු යමන් (වූ තත්ත්වයට) 

පත් කයළේය. 

لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل 
َ
 َربَُّك أ

ۡصَحَٰب  ٱۡلف يل  
َ
لَۡم ََيَۡعۡل  ١ب أ

َ
أ
رَۡسَل  ٢َكۡيَدُهۡم ِف  تَۡضل يٖل 

َ
َوأ
بَاب يَل 

َ
ا أ  ٣َعلَۡيه ۡم َطّۡيً

يٖل  ِج  تَۡرم يه م ِب  َجاَرةٖ ِم ن س 
فََجَعلَُهۡم َكَعۡصٖف  ٤

ُكولِۢ 
ۡ
أ  ٥مَّ

ඉලක්කගත කරුණු:  

යමයනහි කිරීමක් හා ආශිර්වාදයක් වශයයන් ශුද්ධ වූ තම නිවස -

කඃබාව- ආරක්ෂා කිරීයම්දී අල්ලාහ්යේ බලය විදයාමාන වීම. 

 

විග්රහය:  

(1)   අයහෝ දූතය! අබ්රහා හා ඔහුයේ ඇතුන් සමඟ පැමිණි යසේනාව කඃබාව 

කඩා දමන්නට සතූ අවස්ථායේදී ඔයේ පරමාධිපති කටයුතු කළ 

ආකාරය යකයසේදැයි ඔබ යනොදුටුයවහිද? 

(2)  එය කඩා බිඳ දැමීයම් ඔවුන්යේ ඒ නපුරු කුමන්ත්රණය අල්ලාහ් නිෂ්ඵල 

කර දැමීය. කඃබා යද්වස්ථානයයන් ජනයා ඉවත් කිරීමට සතූ ඔවුන්යේ 

වෑයම අසාර්ථක විය. ඉන් කිසදු ඵලක් ලබන්නට ඔවුනට යනොහැකි 

විය.  
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(3)  කුරුල්ලන් වර්ගයක් ඔවුන් යවත අල්ලාහ ්එවීය. උන් රාංචු පිටින් ඔවුන් 

යවත ආයේය.  

(4)  රත් කරන ලද මැටියයන් යුත් ගල් උන් ඔවුන් මත යහළුයේය.  

(5)  සතුන් විසන් කා දමන ලද, උන් විසන් පාගා දමන ලද පැළැටිවල 

යකොළ යමන් අල්ලාහ් ඔවුන්ව පත් කයළේය.  

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 යදවියන් විශ්වාස කිරීම, යහකම් සදු කිරීම, සතයය පිළිබඳ 

උපයදස් දීම, උපයදස ් දීයම්දී ඉවසීයමන් කටයුතු කිරීම වැනි 

ගුණාංගවලින් ඉවත් වූ අයට සදු වූ පාඩුව හා අලාභය.  ජනයා අතර 

යක්ළාම් කියමින් අපහාස කරමින් සැරිසැරීයම් තහනම  

අල්ලාහ්යේ පාරිශුද්ධ නිවස ඔහු විසන් ආරක්ෂා කිරීම, එය අල්ලාහ් 

විසන් එයට තීන්දු කර තිබූ ආරක්ෂාවයි. 

    

 ۡ  ٍش ُسوَرةُ قَُري

106 සූරත් කුයරයිෂ් (කුයරයිෂ්වරු) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 4 කි. 

يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-4. කුයරයිෂ්වරුන් යවත පිරිනමන ලද දායාදයන් හා ඒවා 

පිරිනැමූ අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරන යලස ඔවුන් යවත කළ ඇරයුම. 
1. කුයරයිෂ්වරුන් යවත (හුරුපුරුදු 

යලස යාම් ඒම් සඳහා) ඇල්ම ඇති 

කරලීම යවනුයවන් 2. (එනම්) ශීත 

හා ග්රීෂ්ම ඍතුවන් හි (වයාපාර 

කටයුතු සඳහා) තවලයමහි යෑමට 

ඔවුන්ට ඇල්ම ඇති කරලීම 

යවනුයවන්. 3. එබැවින්, යමම 

නිවයසේ පරමාධිපතිට ඔවුන් නැමදුම් 

කරත්වා! 4. කුසගින්යනන් (සටි) 

يَلَٰف  قَُريٍۡش  َلَٰف ه ۡم  ١ۡل   إۦ 
ۡيف   َتآء  َوٱلصَّ  ٢ر ۡحلََة ٱلِش 
 ٣فَۡلَيۡعُبُدواْ َربَّ َهََٰذا ٱِۡلَۡيت  

ۡطَعَمُهم ِم ن ُجوٖع ٱ
َ
َّلَّ ٓي أ

 ٤َوَءاَمَنُهم ِم ۡن َخۡوفِۢ 
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ඔවුනට ආහාර පිරිනමා බියයන් (සටි) 

ඔවුනට ආරක්ෂාව පිරිනැමුයේ ඔහුය. 

ඉලක්කගත කරුණු:  

කුයරෂ්වරුන් යවත පිරිනමා තිබූ ආශිර්වාදය හා ඒ යදසට ඔවුන් 

කළ යුතු වගකීම.  

විග්රහය:  

(1)  කුයරෂ්වරුන්යේ පුරුද්ද හා ඔවුන්යේ ඇල්ම යහේතුයවන්.  

(2)  ශීත ඍතුයවහි සුරක්ෂිතව යමන් යද්ශයට  හා ග්රීස්ම ඍතුයවහි 

සුරක්ෂිතව සරියා යද්ශයට යෑයම් පුරුද්ද හා ඇල්ම ඇති කළ 

යහේතුයවන් 

(3)  යමම ශුද්ධවූ නිවයසේ පරමාධිපතියාණන් වන අල්ලාහ්ට ඔවුන් නැමදුම් 

කරත්වා! ඔවුනට යමම ගමන පහසු කයළේ ඔහුය. එබැවින් කිසවකු හා 

කිසවකට ඔවුන් ආයද්ශ යනොකළ යුතුය.  

(4)  ඔහු අරාබිවරුන් අතර කඃබාව ශුද්ධත්වයට පත් යකොට, එය 

ගරුකටයුතු ස්ථානයක් බවට පත් යකොට ඔවුනට ආරක්ෂාවද ඔවුන්යේ 

කුසගින්නට ආහාරයද  සැපයීය. 

 

 ُسوَرةُ الَماُعون  

107 සූරත් අල්-මාඌන් (අල්ප වස්තූන්) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 7 කි. 

يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-7. විනිශ්චය දිනය ප්රතික්යෂේප කරන්නන්යේ ගුණාාංග හා 

කුහකත්වය. 
1. විනිශ්චය දිනය යබොරු කරන අය 

නුඹ දුටුයවහි ද? 2. එනම් ඔහු 

කවයරක්ද යත් අනාථයා ව පලවා 

හරියි. 3. තවද දුප්පතායේ ආහාරය 

(ඔහුට ලබා දීම) පිළිබඳ ව දිරි 

යනොගන්වයි. 4. එයමන්ම සලාතය 

ُب ب ٱدِل ين   رََءيَۡت ٱَّلَّ ي يَُكِذ 
َ
أ
َّۡلَت يَم ٱفََذَٰل َك ٱَّلَّ ي يَُدعُّ  ١
َٰ َطَعام   ٢ َوََّل َُيُضُّ لَۡعَ
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ඉටු කරන්නන්හට විනාශය අත් 

යේවා! 5. ඔවුහු කවරහු ද යත් ඔවුහු 

තමන්යේ සලාතය පිළිබඳ ව 

සැලකිල්ලක් දක්වන්යනෝ යනොවූහ. 

6. අන් අයට යපන්වා (පුරසාරම් 

යදොඩ)න්යනෝ වූහ. 7. යනොවටිනා 

අල්ප වස්තූන් (පිරි නැමීම) පවා 

වළක්වන්යනෝ වූහ. 

فََوۡيٞل ِل ۡلُمَصلِ نَي  ٣ٱلۡم ۡسك ني  
 يَن ُهۡم َعن َصَٗلت ه ۡم ٱ ٤

َّلَّ
َّلَّ يَن ُهۡم يَُرآُءوَن ٱ ٥اُهوَن سَ 
 ٧َوَيۡمَنُعوَن ٱلَۡماُعوَن  ٦

ඉලක්කගත කරුණු:  

යදවියන් විශ්වාස කරන්නන් හට අවවාදයක් හා යදවියන් 

ප්රතික්යෂේප කරන්නන් හට තරවටු කිරීමක් වශයයන් විනිශච්ය හා අවසන් 

දිනය යබොරු යැයි පවසන්නන්යේ චරිත පිළිබඳ විස්තර කිරීමක්.  

විග්රහය: 

(1)  විනිශච්ය දිනය යබොරු යැයි පවසන්නන් නුඹ හඳුනන්යනහිද?  

(2)   එය අනාථයා දැඩි අවශයතාවයකින් යපයළන විට ඔහුට උපකාර 

කිරීයමන් වළක්වාලයි. 

(3)  දිළිඳුන් හට ආහාර සැපයීමට තමන් උනන්දු යනොවන අතරම ඒ සඳහා 

අන් අයව දිරි යනොගන්වයි.  

(4)  යනොසැලකිලිමත්ව මූනිච්ඡාවට සලාතය ඉටු කරන්නන් විනාශ යේවා! 

දඬුවමට ලක් යේවා! 

(5)  ඔවුහු ඔවුන්යේ සලාතය ඉටු කිරීම ගැන සැලිකිලිමත් යනොවූහ. එහි 

යේලාව අතපසු වී යන යතක්ම ඒ ගැන ඔවුන් තැකුයේ නැත.  

(6)  ඔවුහු ඔවුන්යේ නැමදුම් හා ඔවුන්යේ ක්රියාවන් යසසු ජනයාට 

යපන්වති. එය අල්ලාහ් යවනුයවන් අවාංකව සදු යනොකරති.  

(7) උදේ කිරීයමන් හානියක් ඇති යනොවන සුළු දෑ පවා අන් අයට දීයමන් 

ඔවුන් වැළයකති. 
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 ُسوَرةُ الَكوثَر  

108 සූරත් අල්-කේසර් (අසීමිත සම්පත්) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 3කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 

1-3. යද්ව දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

යවත අල්ලාහ් පිරිනැමූ භාගයය හා එතුමාණන්ට අවමන් කළවුනට 

දුන් ප්රතිචාරය. 
1. නියත වශයයන්ම අපි නුඹට 

අසීමිත වූ සම්පත් පිරිනැමුයවමු. 2. 

එබැවින් නුඹ නුඹයේ පරමාධිපතිට 

සලාතය ඉටු කර නුඹ සයතකුයේ 

යගල කපා කැප කරනු. 3. නියත 

වශයයන්ම නුඹට යදොස් පවරන්නා 

වන ඔහුමය යපළපත යනොමැත්තා. 

ۡعَطۡيَنََٰك ٱۡلَكۡوثََر 
َ
ٓ أ ا  ١إ نَّ

َصِل  ل َرِب َك َوٱۡۡنَۡر 
إ نَّ  ٢فَ

ۡبََتُ 
َ
 ٣َشان َئَك ُهَو ٱۡۡل

ඉලක්කගත කරුණු:  

අල්ලාහ් තම නබිවරයාට කර ඇති ආශිර්වාදය හා එතුමාණන් 

යකයරහි වියරෝධය හා යක්රෝධය දැක්වූවන්යේ මාර්ග කපා හැරීම.  

විග්රහය:  

(1)  අයහෝ දූතය! අපි ඔබට අධික යහපත පිරිනැමුයවමු. ස්වර්ගයේ ඇති 

කේසර් නම් තටාකයද ඒවායින් එකකි.  

(2)  යමම ආශිර්වාදය යවනුයවන් ඔබ අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරමින් ඔහු 

යවනුයවන් සතුන් කැප කරමින් ඔහුට කෘතයේදී වන්න. 

(3)  ඔබට එයරහිව යදොස් පවරමින් සටි අය සයලුම යහපත් දැයින් කපා 

හරින ලදී. ඔහු ගැන සහිපත් කරනු ලබන විට, ඔහුයේ නපුරුකම 

ඈදායගන ඔහු සහිපත් කරන ලදී.  
 

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 ඉස්ලාමය තුළ ආරක්ෂායේ වැදගත්කම,  මූණිච්චාව සත්තුළ ඇති 

යරෝගයකි. එය සයලු ක්රියා නිෂඵ්ල කර දමනු ඇත.  ලැබූ ආශිර්වාදයන් 

කෘතයේදී යලසන් පිළිගැනීම තුළින් ඒවා තව තවත් අධික කරවයි.  අල්ලාහ් 
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අබියස නබි (සල්ලල්ලාහු අලලහි වසල්ලම්) තුමාණන් යකයරහි වූ 

ගරුත්වය එතුමාණන්ට හිමි ආරක්ෂාව, එතුමාණන්ව යමයලොයේදී හා 

මතුයලොයේදී ගරු යකොට තිබීම. 

 

 ُسوَرةُ الََكف ُرونَ 

109 සූරත් අල්-කාෆිරූන් (යද්ව ප්රතික්යෂේපකයයෝ) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 6 කි. 

يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-6. යද්ව ප්රතික්යෂේපකයින්යේ දහමින් හා ඔවුන්යේ ඇදහිලිවලින් 

වැළකී සටීම අනිවාර්යය බව දැන්වීම. 
1. (නබි මුහම්මද්) පවසනු. අයහෝ 

යද්ව ප්රතික්යෂේපකයිනි! 2. නුඹලා 

නමඳින දෑ මම යනොනමඳිමි. 3. තවද 

නුඹලා ද මා නමඳින දෑ නමඳින්නන් 

යනොවන්නාහුය. 4. තවද නුඹලා 

නැමඳූ දෑ මම නමදින්යනක් 

යනොවූයයමි. 5. තවද නුඹලා ද මා 

නමඳින දෑ නමඳින්නන් 

යනොවන්නාහුය. 6. නුඹලාට 

නුඹලායේ දහමය. මට මායේ දහමය. 

َٰف   َها ٱلَۡك يُّ
َ
أ ََّلٓ  ١ُروَن قُۡل َيَٰٓ

ۡعُبُد َما َتۡعُبُدوَن 
َ
نتُۡم  ٢أ

َ
َوََّلٓ أ

ۡعُبُد 
َ
ٓ أ َٰب ُدوَن َما نَا۠  ٣َع

َ
َوََّلٓ أ

ا َعبَدتُّۡم  نتُۡم  ٤ََعب ٞد مَّ
َ
َوََّلٓ أ

ۡعُبُد 
َ
ٓ أ َٰب ُدوَن َما لَُكۡم  ٥َع

َ د ين    ٦د يُنُكۡم َوَل 
ඉලක්කගත කරුණු:  

යදවියන්ට ආයද්ශ තැබීයමන් මිදීයම් හා නැමදුම ඔහුට පමණක් සදු 

කිරීයම් ප්රකාශනය. අවනතභාවය හා ආයද්ශය අතර වූ පූර්ණ යවනස.  

විග්රහය:  

(1)  අයහෝ දූතය , අල්ලාහ් පිළිබඳ ප්රතික්යෂේප කරන්නන් අමතා “අයහෝ 

ප්රතික්යෂේප කරන්නනි“ යැයි පවසනු.  

(2)  දැනුදු යහෝ මින් ඉදිරියට යහෝ නුඹලා වැදුම් පිදුම් කරන පිළිමවලට මම 

කිසයසේත් නැමදුම් යනොකරමි.  
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(3)  මම කවර යකනකුව නැමදුම් කර සටින්යනම් ද ඔහුට නැමදුම් 

කරන්නන් යලස නුඹලාද නැත. ඔහු ඒකීය වූ අල්ලාහ්ය.  

(4)  නුඹලා නමදිමින් සටි දෑ නැමදුම් කරන්යනකු යලස මම ද නැත.  

(5)  මම කවර යකනකු නැමදුම් කර සටින්යනම් ද ඔහුට නැමදුම් කරන්නන් 

යලස නුඹලාද නැත. ඔහු ඒකීය වූ අල්ලාහ්ය. 

(6)  නුඹලා යවනුයවන් කවර දහමක් නුඹලා විසන් ආරම්භ කර ඇත්යත්ද 

එය නුඹලා සතුය. අල්ලාහ් මා යවත පහළ කළ මායේ දහම මා සතුය. 

 

 ُسوَرةُ انلَّۡص  

110 සූරත් අන්-නස්ර් (උපකාරය) 

මදීනායවහි දී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 3 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-3. මක්කාහ් ජයග්රහණය හා එය නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමාණන්ට නියත වශයයන්ම හිමි වන බව දැනුම් දීම. 
1. අල්ලාහ්යේ උපකාරය හා 

(මක්කාහ්) ජයග්රහණය පැමිණි විට ද, 

2. තවද, අල්ලාහ්යේ දහම තුළට 

ජනයා සමූහ වශයයන් පිවියසනු නුඹ 

දකින විට ද, 3. එවිට නුඹ නුඹයේ 

පරමාධිපතියේ ප්රශාංසාව තුළින් ඔහු ව 

පිවිතුරු කරනු. තවද ඔහුයගන් සමාව 

අයැද සටිනු. නියත වශයයන්ම ඔහු 

අතික්ෂමාශීලී විය. 

 ١ٱَّللَّ  َوٱلَۡفۡتُح إ َذا َجآَء نَۡصُ 
يَۡت ٱنلَّاَس يَۡدُخلُوَن ِف  

َ
َوَرأ

ۡفَواٗجا 
َ
فََسِب ۡح  ٢د ين  ٱَّللَّ  أ

ۥ ََكَن  ُۚ إ نَُّه َۡمد  َرِب َك َوٱۡسَتۡغف ۡرهُ ِب 
َۢا  ابَ  ٣تَوَّ

ඉලක්කගත කරුණු:  

 නබි (සල්ලල්ලාහු අලලහි වසල්ලම්) තුමායේ අවසානය ළඟා වී 

ඇති බව යපන්වා යදනවාක් යමන්ම ඉස්ලාමයේ අවසානය වන්යන් 

උපකාරය හා ජයග්රහණය බවත් එය ඇති වූ විටක සදු කළ යුතු ආගමානුකූල 

කටයුත්තත් පැහැදිළි කිරීම.  

විග්රහය:  
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(1)  අයහෝ දූතය, ඔයේ දහමට අල්ලාහ්යේ උපකාරය පැමිණි විට, එය 

යගෞරවයට පත් වන විට, මක්කාහ් ජයග්රහණය සදු වන විට,  

(2)  කණ්ඩායම් කණ්ඩායම් වශයයන් ජනයා ඉස්ලාමය තුළට පිවියසනු නුඹ 

දකින්යනහිය. 

(3)  ඔබ කවර වැදගත් කරුණකට එවනු ලැබුයේද එම කටයුත්ත අවසන් වී 

ඇති බවට යමය සළකුණක් බව දැන ගන්න. එබැවින් උපකාරය හා 

ජයග්රහණය ආශිර්වාද කළ ඔබයේ ප්රමාධිපතිට කෘතඥවනු පිණිස 

ඔහුයේ ප්රශාංසායවන් ඔබ ඔහුව පිවිතුරු කරනු. ඔහුයගන් සමාව අයැද 

සටිනු. ඔහු තම ගැත්තන්යේ පශ්චාත්තාපය පිළියගන ඔවුනට සමාව 

යදන්නාය. 

 

 ُسوَرةُ الَمَسد  

111 සූරත් අල්-මසද් (රට ඉඳි යකඳි) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 5 කි. 

يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-5. අබූ ලහේ යවත හා ඔහුයේ බිරිය යවත වූ ආයක්රෝශය හා 

ඔවුන් යදයදනා රැයඳන ස්ථානය. 
1. අබූ ලහේයේ දෑත් විනාශ යේවා ! 

ඔහු ද විනාශ යේවා ! 2. ඔහුයේ ධනය 

ද ඔහු ඉපැයූ දෑ ද ඔහුට ඵලක් යගන 

දුන්යන් නැත. 3. මතුවට ඔහු අේනි 

ජාලායවන් යුත් ගින්නට පිවිස 

දැයවනු ඇත. 4. තවද දර 

උසුලන්නියක් වූ ඔහුයේ බිරිය ද5. 

ඇයයේ යගයලහි ඉඳි යකඳි වලින් 

යුත් කඹයකි. 

ِب  لََهٖب َوتَبَّ 
َ
َمآ  ١َتبَّۡت يََدآ أ

ۡغَِنَٰ َعۡنُه َماَُلُۥ َوَما َكَسَب 
َ
أ
 ٣َسَيۡصَلَٰ نَاٗرا َذاَت لََهٖب  ٢

تُُهۥ ََحَّالَ 
َ
ِف   ٤َة ٱۡۡلََطب  َوٱۡمَرأ

َسدِۢ  َها َحۡبٞل ِم ن مَّ يد   ٥ج 
ඉලක්කගත කරුණු:  

අල්ලාහ්ව ප්රතික්යෂේප කිරීයමන් යුත් පරම්පරාවක හා කීර්තියක ඵල 

රහිතභාවය.  
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විග්රහය:  

(1)  නබි (සල්ලල්ලාහු අලලහි වසල්ලම්) තුමායේ මහප්පා යකනකු වූ, 

අේදුල් මුත්තලිේයේ පුත් අබූ ලහේ නබි තුමාණන්ට හිාංසා හා යේදනා 

යගන යදමින් කටයුතු කළ ආකාරය යහේතුයවන් ඔහුයේ දෑත් විනාශයට 

පත් විය. ඔහු හරිහම්බ කළ දෑද විනාශ වී ගියේය.  

(2)  ඔහුයේ ධනය යහෝ ඔහුයේ දරුවන් අතරින් කවර කරුණක් යහෝ ඔහුව 

මුදවා ගන්නට ඔහුට ප්රයයෝජනවත් වූයේද? ඔහුව දඬුවමින් 

මුදවාලන්නට ඒ යදක ඉදිරිපත් වූයේ නැත. එයමන්ම ඔහුට ඒ යදක 

ආශිර්වාදය යගන දුන්යන්ද නැත.  

(3)  අේනි ජාලායවන් යුත් ගින්නට මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනයේදී ඔහු පිවියසනු ඇත. එහි උෂණ්යයන් ඔහු තැයවනු ඇත.  

(4)  නබි (සල්ලල්ලාහු අලලහි වසල්ලම්) තුමාණන් යන එන මඟ කටු අතු 

දමමින් එතුමාණන්ව හිාංසාවට ලක් කළ ඔහුයේ බිරිය වූ උම්මු ජමීල්ද 

නිරයට පිවියසනු ඇත.  

(5)  නිරයට ඇදයගන යන ඉඳි යකඳිවලින් අඹරා සාදන ලද කඹයක් ඇයයේ 

යගයලහි තියබනු ඇත.   

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය   

 යදවියන් ප්රතික්යෂේප කරන්නන්යගන් යවන්ව සටීම.  ලැබූ ආශිර්වාදවලට 

කෘතයේදී යලසන් මුහුණ දීම.  සූරා අල් මසද් නම් යමම පරිච්යේදය 

නබිත්වයට සාක්ෂි කියන සූරා අතුරින් එකකි. යහේතුව අබූ ලහේ යද්ව 

ප්රතික්යෂේපකයකු යලසන්ම මියැයදනු ඇතැයි එය තීන්දු කර තිබිණ. ඒ අනුව 

ඔහු වසර දහයකට පසුව එයලසම මියැදුයණ්ය.  යදවියන් ප්රතික්යෂේප 

කරන්නන් විවාහ වී සටින බිරියන්යේ තත්ත්වය. 
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 َٗلص  ُسوَرةُ اۡل خۡ 

112 සූරත් අල්-ඉක්ලාස් (චිත්ත පාරිශුද්ධිය) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 4 කි. 

يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-4. අල්ලාහ්යේ ඒකීයභාවය, පියයකු යහෝ දරුවකු යහෝ හවුල් 

කරුවකු යහෝ ඔහුට සමාන කිසවකු යහෝ ඔහුට යනොමැති බව 

පවසමින් ඔහු ව පිවිතුරු කිරීම. 
1. (නබි මුහම්මද්) පවසනු. ඔහු එනම් 

අල්ලාහ් ඒකීයය. 2. අල්ලාහ ්

ස්වාධීනය. 3. ඔහු ජනිත 

යනොකයළේය. තවද ජනිත කරනු 

යනොලැබුයේය. 4. තවද ඔහුට සමාන 

කිසයවකු යනොමැත. 

َحٌد 
َ
ُ أ ُ ٱ ١قُۡل ُهَو ٱَّللَّ َّللَّ

َمُد  ۡ َولَۡم يُودَلۡ  ٢ٱلصَّ  ٣لَۡم يَل 
َحُدَۢ 

َ
ُۥ ُكُفًوا أ  ٤َولَۡم يَُكن َلَّ

ඉලක්කගත කරුණු:  

පූර්ණභාවයයයන් අල්ලාහ් වියශේෂිතවීම පිළිබඳ  තහවුරු කිරීම හා 

අඩුපාඩු සහිත යසසු යද්වත්වයන් 

විග්රහය:  

(1)  (අයහෝ දූතය!) නුඹ යමයසේ පවසනු: අල්ලාහ් වන ඔහු යද්වත්වයයන් 

තනි වූ යකයනකි. පිදුම් ලබන්නට ඔහු හැර යවනත් කිසවකු නැත.  

(2)  පූර්ණ හා අලාංකාර ගුණාාංග තුළ උපරිමයයන්ම කීර්තියට පත් ප්රධානියා 

ඔහුය. සයලු මැවීම් ඔහුයගන් යැයපනු ඇත.  

(3)   ඔහු කිසවකු ජනිත කයළේ නැත. එයසේම කිසයවක් විසන් ඔහුව ජනිත 

කරනු ලැබුයේද නැත. පිවිතුරු ඔහුට කිසදු දරුවකු යහෝ පියකු යහෝ 

නැත.  

(4)  ඔහුයේ මැවීම් තුළ ඔහුට සමාන කිසදු උපමාවක් නැත.  
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 ُسوَرةُ الَفلَق  

113 සූරත් අල්-ෆලක් (අරුයණෝදය) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 4 කි. 

يم  ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح   ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-5. මැවීම් තුළින් සදු වන හානිවලින් ආරක්ෂාව උත්තරීතර 

අල්ලාහ් යවතින් පැතීම අනිවාර්යය. 
1.(නබි මුහම්මද්) නුඹ පවසනු. 

අරුයණෝදයේ පරමාධිපති යවත මම 

ආරක්ෂාව පතමි. 2. ඔහු මැවූ දෑහි 

හානියයන් ද 3. තවද අඳුර පැතිරුනු 

විට එහි හානියයන් ද 4. තවද ගැට 

මත පිඹින්නියන්යේ(හූනියම් 

කාරියන්යේ) හානියයන් ද 5. ඊර්ෂයා 

කරන්නා ඊර්ෂයා කළ විට එහි 

හානියයන් ද (ආරක්ෂාව පතමි.) 

َفلَق  
ُعوذُ ب َرِب  ٱلۡ

َ
م ن  ١قُۡل أ

َوم ن ََشِ   ٢ََشِ  َما َخلََق 
ٍق إ َذا َوقََب  م ن ََشِ  وَ  ٣ََغس 

ََٰثَٰت  ِف  ٱۡلُعَقد   َوم ن  ٤ٱنلَّفَّ
ٍد إ َذا َحَسَد   ٥ََشِ  َحاس 

ඉලක්කගත කරුණු:  

බාහිර යලසන් සදුවන හානිවලින් ආරක්ෂාව හා රැකවරණය 

අල්ලාහ්යගන් පැතීම.  

විග්රහය:  

(1)  අයහෝ දූතය, ඔබ පවසන්න මම හිමිදිරියේදී පරමාධිපතියාණන්යගන් 

ආරක්ෂාව පතමි. ඔහුයගන් රැකවරණය පතමි. 

(2)  යේදනා යගන යදන මැවීම්වල හානියයන් ද 

(3)  යසොර සතුරන් හා සතුන්යගන් රාත්රියේදී සදුවිය හැකි හානියයන් ද මම 

අල්ලාහ්යගන් ආරක්ෂාව පතමි.  

(4)  ගැටමත පිඹ හූනියම් කරන හූනියම් කරුවන් හා සූනියම් කාරියන්යේ 

නපුයරන්ද මම ඔහුයගන් ආරක්ෂාව පතමි.  

(5)  සදු කරන යම් ක්රියාවක් තුළින් ඊර්ෂයාවක් ඇති වන්යන්ද එයසේ ඊර්ෂයා 

කරන්නායේ හානියයන්ද මම ආරක්ෂාව පතමි. 
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 ُسوَرةُ انلَّاس  

114 සූරත් අන්-නාස් (මිනිසුන්) 

මක්කාහ්යේදී යහළිදරේ යකරුණකි. ආයාත් 6 කි. 
يم    ِمۡسِب ٱَّللَّ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَّح 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්යේ 

නාමයයනි. 
1-6. ජින් හා මිනිසුන් අතුරින් වූ නපුරු බලයේගයන්යගන් 

ආරක්ෂාව අල්ලාහ් යවතින් පැතීම අනිවාර්යය. 
1. (නබි මුහම්මද්) නුඹ පවසනු. 

මිනිසුන්යේ පරමාධිපති යවත මම 

ආරක්ෂාව පතමි. 2.  (ඔහු) 

මිනිසුන්යේ රජුය. 3. මිනිසුන්යේ 

යදවියාය. 4. කිලිටි කුකුස් 

ඇතිකරන්නායේ හානියයන් 

(ආරක්ෂාව පතමි.) 5. ඔහු වනාහි 

මිනිසුන්යේ සත් තුළ කුකුස් ඇති 

කරවයි. 6. (ඇයසන යනොයපයනන 

ජීවී වියශේෂයක් වූ) ජින්නුන්යගන්ද 

මිනිසුන්යගන්ද යවයි. 

ُعوذُ ب َرِب  ٱنلَّاس  
َ
َمل ك   ١قُۡل أ

م ن  ٣نلَّاس  ٱإ َلَٰه   ٢ٱنلَّاس  
 ٤ََشِ  ٱلۡوَۡسَواس  ٱۡۡلَنَّاس  

 ي يُوَۡسو ُس ِف  ُصُدور  ٱ
َّلَّ

نَّة  َوٱنلَّاس   ٥ٱنلَّاس   م َن ٱۡۡل 
٦ 

 ඉලක්ක ගත කරුණු:  

යෂයිතාන්යේ -සාතාන්යේ- හානියයන්, ඔහු ඇති කරවන කුකුයසන් හා 

රහසගත සදුවන හානියයන් මීදීමටත් ආරක්ෂාව ලැබීමටත් අල්ලාහ්යගන් 

පැතීම.  

විග්රහය:  

(1) අයහෝ දූතය! ඔබ පවසන්න මම මිනිසුන්යේ පරමාධිපතියාණන්යගන් 

ආරක්ෂාව පතමි. ඔහුයගන් රැකවරණය පතමි. 

(2)  ඔහු මිනිසුන්යේ රජුය. ඔහු කැමති යද් ඔවුන් අතර ක්රියාත්මක කරවයි. 

ඔහු හැර යවනත් කිසදු හිමිකරුවකු ඔවුනට යනොමැත.  

(3)  ඔවුන් විසන් සැබෑ යලස නැමදුමට ලක් විය යුත්තාය. ඔහු හැර සැබෑ 

යලස නැමදුම් ලැබිය යුතු යවනත් කිසවකු ඔවුනට යනොමැත.  
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(4)  මිනිසා අල්ලාහව් යමයනහි කිරීයමන් යනොසළකා හැරුණු විට ඔහු 

තුළට කුකුස් යහළන යෂයිතාන්යේ හානියයන් ආරක්ෂාව පතමි. 

මිනිසා අල්ලාහව් යමයනහි කළ විට ඔහු ආපස්සට යනු ඇත.  

(5)  ඔහු මිනිසායේ හදවත් වලට කුකුස් යහළයි.  

(6)  ඔහු ජින්නුන් අතර යමන්ම මිනිසුන් අතරද යවති.  

 

යමම පාඨයන්හි අන්තර්ගතය 

 සයලු පූර්ණ ගුණාාංග අල්ලාහ් සතු බවටත් අඩුපාඩු සහිත ගුණාාංග ඔහුට 

නැති බවටත් තහවුරු කිරීම.  හූනියම්වල බලපෑම් ඇති බව තහවුරු කිරීම 

හා එහි ප්රතිකාරය අල්ලාහ්යගන් ඉල්ලා සටිය යුතු යැයි අවධාරණය කිරීම. 

 කුකුසට ප්රතිකාරය අල්ලාහ්ව යමයනහි කිරීමත් යෂයිතාන්යගන් 

ආරක්ෂාව අල්ලාහ්යගන් ඉල්ලා සටීමත්ය.  
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