
 

 

 

30වන ජුzසු (සම්පූර්ණයි)සූරා 

78 අන් නබඋ සිට සූරා 114 

අන්-නාස් දක්වා 

අබ්දුර් රහ්මාන් බින් නාසිර් 

අස්:සඃදී  

සූරා 78 අන් නබඋ සිට සූරා 114 

අන්-නාස් දක්වා 

https://islamhouse.com/2827916 

  30වන ජුසුඋ  

o 78 සූරත් අන්-නබඋ 

(ආරංචිය)  

o 79 සූරත් අන්-නාසිආහ් 

(තදින් ගලවන්නනෝ)  

https://islamhouse.com/2827916


 

 

 

o 80 සූරත් අබස (මුහුණ 

හකුළා ගත්නත්ය)  

o 81 සූරත් අත්-තක්වීර් 

(හකුළුවීම)  

o 82 සූරත් අල්-ඉන්ෆිතාර් 

(පිපිරීම)  

o 83 සූරත් අල්-මුතෆ්ෆිෆීන් 

(කිරුම් මිනුම් වල වංචා 

කරන්නනෝ)  

o 84 සූරත් අල්-ඉන්ෂිකාක් 

(පැළීම)  

o 85 සූරත් අල්-බුරූජ් 

(ග්රහ මණ්ඩල)  

o 86 සූරත් අත්-තාරික් 

(තාරකාව)  



 

 

 

o 87 සූරත් අල්-අඃලා (අති 

උත්කෘෂ්ට)  

o 88 සූරත් අල්-ඝාෂියා 

(ආවරණය කරන දෑ)  

o  89 සූරත් අල්-ෆජ්ර් 

(අරුනණෝදය)  

o 90 සූරත් අල්-බලද් 

(නගරය)  

o 91 සූරත් අෂ්-ෂම්ස් 

(සූර්යයා)  

o 92 සූරත් අල්-නලයිල් 

(රාත්රිය)  

o 93 සූරත් අල්-ලුහා 

(නපරවරුව)  

o 94 සූරත් අලම් නෂ්රහ්  



 

 

 

o 95 සූරා අත්-තීන් 

(අත්තික්කා)  

o 96 සූරත් අල්-අලක් (නල් 

කැටිය)  

o 97 සූරත් අල්-කද්ර් 

(බලගතු දෑ)  

o 98 සූරත් අල්-බය්යිනාත් 

(පැහැදිලි සාධකය)  

o 99 සූරත් අzස් zසිල්zසාල් 

(කම්පනය)  

o 100 සූරත් අල්-ආදියාත් 

(දිව යන දෑ)  

o 101 සූරත් අල්-කාරිආ 

(කම්පනය ඇති කරන 

සිදුවීම)  



 

 

 

o 102 සූරත් අත්-තකාසුරු 

(අධික ව රැස් කිරීම)  

o 103 සූරත් අල්-අස්ර් 

(කාලය)  

o 104 සූරත් අල්-හුමසා 

(නදොස් නගමින් නින්දා 

බස් කියන)  

o 105 සූරත් අල්-ෆීල් (ඇතා)  

o 106 සූරත් කුනරයිෂ් 

(කුනරයිෂ්වරු)  

o 107 සූරත් අල්-මාඌන් 

(අල්ප වස්තූන්)  

o 108 සූරත් අල්-කව්සර් 

(අසීමිත සම්පත්)  



 

 

 

o 109 සූරත් අල්-කාෆිරූන් 

(නද්ව 

ප්රතික්නෂ්පකනයෝ)  

o 110 සූරත් අන්-නස්ර් 

(උපකාරය)  

o 111 සූරත් අල්-මසද් (රට 

ඉඳි නකඳි)  

o 112 සූරත් අල්-ඉක්ලාස් 

(චිත්ත පාරිශුද්ධිය)  

o 113 සූරත් අල්-ෆලක් 

(අරුනණෝදය)  

o 114 සූරත් අන්-නාස් 

(මිනිසුන්)  

  30වන ජුසුඋ 

සූරා 78 අන් නබඋ සිට 



 

 

 

 සූරා 114 අන්-නාස් දක්වා  

අල් කුර්ආනය 

< Sinhala>  

 

—™ 

මාහිර් රම්ඩීන්  

පරිවර්තක 

ඉස්ලාම් හවුස් නවබ් අඩවිනය් 

සංස්කරණ මණ්ඩලය  

විචාරය කිරීම  

 සූරත්78   නබඋ-අන්

)ආරංචිය(  



 

 

 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි.  

ආයාත් 40 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-5. මරණින් පසු නැවත 

නැගිටුවනු ලැබීම තහවුරු කිරීම  

කුමක් පිළිබඳව ද ඔවුන් විමසා 

ගනුනය්. 

 (1)َعمَّ يَتََساَءلُوَن 

මහඟු වූ ආරංචිය පිළිබඳව ය. 



 

 

 

 (2)ْلعَِظيِم َعِن النَّبَإِ ا

එය ඔවුන් නේද බින්න වී සිටි 

දෑය. 

 (3)الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُوَن 

නනොඑනස්ය. ඔවුහු මතු දැන 

ගන්නනෝය.  

  (4)َكَّلَّ َسيَْعلَُموَن 

යළි නනොඑනස්ය. ඔවුහු මතු දැන 

ගන්නනෝය. 

 (5)ثُمَّ َكَّلَّ َسيَْعلَُموَن 

6-16. අල්ලාහ්නග් බලය හා 

ශක්තිය නපන්වා නදන 

දෘශයමාන සාධක හා 



 

 

 

මිහිතලනය් දකින්නට ලැනබන 

ඔහුනග් ආශිර්වාදයන් 

අපි මහනපොනළොව ඇතිරිල්ලක් 

නලස පත් නනොකනළමු ද? 

 (6)أَلَْم نَْجعَِل اْْلَْرَض ِمَهادًا 

තවද කඳු, කූඤ්ඤ නලස ද (පත් 

නනොකනළමු ද?) 

 (7)َواْلِجبَاَل أَْوتَادًا 

තවද අපි නුඹලා ව (ස්ත්රී රුරුෂ 

නලස) යුගල වශනයන් 

නනොමැව්නවමු ද? 

 (8)َوَخلَْقنَاُكْم أَْزَواًجا 



 

 

 

තවද අපි නුඹලානග් නින්ද 

විනව්කයක් බවට පත් 

නනොකනළමු ද? 

 (9)َوَجعَْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتًا 

තවද අපි රාත්රිය ආවරණයක් 

බවට පත් නනොකනළමු ද? 

 (10)َوَجعَْلنَا اللَّْيَل ِلبَاًسا 

තවද අපි දහවල ජීවනනෝපාය 

(සලසා ගන්නක්) බවට පත් 

නනොකනළමු ද? 

 (11)َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاًشا 

තවද අපි නුඹලාට ඉහළින් 

ශක්තිමත් (අහස්) හතක් ඉදි 

නනොකනළමු ද? 



 

 

 

 (12)َوبَنَْينَا فَْوقَُكْم َسْبعًا ِشدَادًا 

තවද අපි දීප්තිනයන් දැල්නවන 

පහනක් බවට (සූර්යයා) පත් 

නනොකනළමු ද? 

 (13)َوَجعَْلنَا ِسَراًجا َوهَّاًجا 

තවද අපි නම්ඝ වලාවන්නගන් 

(වැසි) ජලය අධික නලස පහළ 

නනොකනළමු ද? 

اًجا   (14)َوأَْنَزْلنَا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء ثَجَّ

එමගින් ධානය (වර්ග) හා 

වෘක්ෂලතා ද තුරු පතරින් 

ගහන (සරුසාර) උයන් ද හට 

ගනු පිණිස. 

 (16)َوَجنَّاٍت أَْلفَافًا  (15)ِلنُْخِرَج بِِه َحبًّا َونَبَاتًا 



 

 

 

17-30. අවසන් නහෝරානව් සිදුවීම, 

එහි සිදු වන අර්බුද, සීමාව 

ඉක්මවා ගියවුනට හිමි වන 

ප්රතිවිපාක, නිරනයහි නමම 

ප්රතිලල හිමි වීමට නහ්තු වූ 

සාධක 

නියත වශනයන්ම තීරණාත්මක 

දිනයට (අදාළ) කාලය නියම වී 

ඇත. 

 (17)إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِميقَاتًا 

සූර් (නහොරණෑ ව) පිඹිනු ලබන 

දිනනය් දී නුඹලා කණ්ඩායම් 

වශනයන් පැමිනණනු ඇත. 

 (18)يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّوِر فَتَأْتُوَن أَْفَواًجا 



 

 

 

තවද අහස විවෘත කරනු ලැනබ්. 

එවිට එය නදොරටු බවට පත් වනු 

ඇත. 

 (19)َوفُتَِحِت السََّماُء فََكانَْت أَْبَوابًا 

කඳු (තිබූ තැන් වලින්) ඉවත් 

කරනු ලැනබ්. එවිට එය 

මිරිඟුවක් නමන් වනු ඇත. 

 (20)َوُسي َِرِت اْلِجبَاُل فََكانَْت َسَرابًا 

නියත වශනයන්ම නිරය පහර 

නදන ස්ථානයක් විය. 

 (21)إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمْرَصادًا 

(එය) සීමාව ඉක්මවා යන්නවුන් 

සඳහා නවාතැනක් වශනයනි. 



 

 

 

 (22)ِللطَّاِغيَن َمآبًا 

එහි ඔවුහු යුග ගණනාවක්ම 

නවනසති. 

 (23)ْحقَابًا ََلبِثِيَن فِيَها أَ 

ඔවුහු එහි සිසිල නහෝ පානය 

නහෝ රස නනොවිඳිති. 

 (24)ََل يَذُوقُوَن فِيَها بَْردًا َوََل َشَرابًا 

නටන උණු දිය සහ (නිරනය් 

වැසියන්නග් තුවාල වලින් ගලන) 

සැරව මිස. (නවන කිසිවක් නැත) 

 (25)إَِلَّ َحِميًما َوَغسَّاقًا 

(එනස් ඔවුනට ලැනබනුනය්) සුදුසු 

ප්රතිලලයක් වශනයනි. 



 

 

 

 (26)َجَزاًءِوفَاقًا 

නියත වශනයන්ම ඔවුහු 

විනිශ්චය අනප්ක්ෂා 

නනොකරමින් සිටිය හ.  

 (27)إِنَُّهْم َكانُوا ََل يَْرُجوَن ِحَسابًا 

තවද ඔවුහු අපනග් වදන් දැඩි 

නලස නබොරු යැයි පවසමින් 

ප්රතික්නෂ්ප කනළෝය. 

 (28)َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ِكذَّابًا 

තවද අපි සෑම නදයක්ම ලිඛිත ව 

සංස්කරණය කනළමු. 

 (29)َوُكلَّ َشْيٍء أَْحَصْينَاهُ ِكتَابًا 



 

 

 

“එබැවින් නුඹලා රස විඳිනු. 

එවිට කිසිවිනටක දඬුවම මිස 

(අන් කිසිවක්) අපි නුඹලාට වැඩි 

නනොකරන්නනමු.”  (යැයි නිරනය් 

වැසියන්ට පවසනු ලැනබ්.) 

 (30)بًا فَذُوقُوا فَلَْن نَِزيدَُكْم إَِلَّ َعذَا

31-36. නද්ව බිය හැඟීනමන් යුතු 

ව ජීවත් වන්නන්ට ස්වර්ගනය් 

ලැනබන ප්රතිලල 

නියත වශනයන්ම බිය 

බැතිමතුන්ට ජයග්රහණය ද වතු 

හා මිදි ද ඇත. 

 (32)َحدَائَِق َوأَْعنَابًا  (31)إِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمفَاًزا 



 

 

 

තවද පියයුරු නනරා ගිය සම 

වයනස් කනයාවන් ද පිරුණු 

කුසලාන ද ඇත. 

 (34)َوَكأًْسا ِدَهاقًا  (33)َوَكَواِعَب أَتَْرابًا 

නිෂ්ලල කථා බහක් නහෝ 

(ඔවුනනොවුන් අතර) කිසිදු 

නබොරු කිරීමක් නහෝ එහි ඔවුහු 

ශ්රවණය නනොකරති. 

 (35)ََل يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغًوا َوََل ِكذَّابًا 

(එය) නුඹනග් පරමාධිපතිනගන් 

වූ ප්රමාණවත් දායාදයක් වන 

ප්රතිලලයකි. 

 (36)َجَزاًء ِمْن َرب َِك َعَطاًء ِحَسابًا 



 

 

 

37-40. මළවුන් නකනරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනනය් ඇති 

වන අර්බුද හා ඒ පිළිබඳ ව නද්ව 

ප්රතික්නෂ්පකයින්ට කරන 

අවවාදය 

(එය) අහස්හි ද 

මහනපොනළොනවහි ද ඒ නදක 

අතර පවතින දෑහි ද 

පරමාධිපතියාණන් වන 

අපරිමිත 

දයාන්විතයාණන්නගනි. (ඔහු 

ඉදිරිනය්) කථා කිරීමට ඔහුනගන් 

ඔවුන් (කිසිනවකු)ට බලය 

නනොමැත. 



 

 

 

ْحَمِن ََل  ِ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما الرَّ َرب 

 (37)يَْمِلُكوَن ِمْنهُ ِخَطابًا 

රූහ් (ජිබ්රීල්) හා මලක් 

(නද්වදූත)වරුන් නපළ ගැසී 

නැගිට සිටින දින. (එදින) අර් 

රහ්මාන් (අපරිමිත 

දයාන්විතයා) අනුමැතිය දුන් 

නකනනකු හා සතය දෑ කථා 

කරන්නනකු මිස (අන් කිසිනවක්) 

කථා නනොකරයි. 

وُح َواْلَمََّلئَِكةُ َصفًّا ََل يَتََكلَُّموَن إَِلَّ  يَْوَم يَقُوُم الرُّ

ْحَمُن َوقَاَل َصَوابًا   (38)َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ

එයමය සතයය වූ දිනය. එබැවින් 

යනමක් අභිමත වන්නන් ද ඔහු 

තම රබ් (පරමාධිපති) නවත 



 

 

 

ආපසු යන මාර්ගය නතෝරා 

ගනිත්වා ! 

ذَِلَك اْليَْوُم اْلَحقُّ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َرب ِِه َمآبًا 

(39) 

නියත වශනයන්ම සමීපනයන් 

පවතින දඬුවම පිළිබඳ ව අපි 

නුඹලාට අවවාද කනළමු. එදින 

මිනිසා තම නදඅත් නපරටු කළ 

දෑ දැක ගනී. තවද ප්රතික්නෂ්ප 

කරන්නා, “අනහෝ ! මා පස් බවට 

පත් විය යුතු නනොනවම් දැ”යි 

පවසයි. 

إِنَّا أَْنذَْرنَاُكْم َعذَابًا قَِريبًا يَْوَم يَْنُظُر اْلَمْرُء َما قَدََّمْت 

 (40)يَدَاهُ َويَقُوُل اْلَكافُِر يَا لَْيتَنِي ُكْنُت تَُرابًا 



 

 

 

 සූරත්79   නාසිආහ්-අන්

තදින්( )ගලවන්නනෝ 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 46 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-14. අවසන් නහෝරාව සිදුවීම, 

එහි පවතින අර්බුද හා එහි නද්ව 

ආනද්ශකයින්නග් තත්ත්වය 



 

 

 

සාහසික නලස (දුෂ්ටයන්නග් 

ප්රාණය) ගලවන්නන් මත 

දිවුරමින්. තවද මෘදු නලස 

ගලවන්නන් මත ද (කැරුණික 

ක්රියාවන්හි පානවමින් 

පිහිනන්නන් මත ද දිවුරමින්. 

 (2)َوالنَّاِشَطاِت نَْشًطا  (1)َوالنَّاِزَعاِت َغْرقًا 

 (3)َوالسَّابَِحاِت َسْبًحا 

එවිට තරඟකාරී නලස තරඟ 

වදින්නන් මත ද තවද කටයුතු 

සැලසුම් කරන්නන් මත ද 

(දිවුරමින්) 

 (5)فَاْلُمدَب َِراِت أَْمًرا  (4)فَالسَّابِقَاِت َسْبقًا 



 

 

 

මහත් කම්පනයකින් (නලොව) 

කම්පනය වන දිනය 

اِجفَةُ   (6)يَْوَم تَْرُجُف الرَّ

එයට අනුපිළිනවළින් කම්පනය 

නැවත සිදු වනු ඇත. 

اِدفَةُ   (7)تَتْبَعَُها الرَّ

එදින හදවත් (බිනයන්) තැති 

ගනියි. 

 (8)ٍذ َواِجفَةٌ قُلُوٌب يَْوَمئِ 

ඔවුන්නග් බැල්ම බිනයන් පවතී. 

 (9)أَْبَصاُرَها َخاِشعَةٌ 

“නියත වශනයන්ම අපි නපර 

තත්ත්වයටම නැවත හරවනු 



 

 

 

ලබන්න්නනෝ වන්නනමුදැ” යි 

ඔවුහු පවසති. 

 (10)يَقُولُوَن أَئِنَّا لََمْردُودُوَن فِي اْلَحافَِرةِ 

“අප දිරා ගිය ඇටකටු බවට 

පත්වූනය් නම් ද?” 

 (11)نَّا ِعَظاًما نَِخَرةً أَئِذَا كُ 

“එනස් නම් එය අලාභවන්ත 

හැරීමකි” යැයි ඔවුහු පවසති. 

ةٌ َخاِسَرةٌ   (12)قَالُوا تِْلَك إِذًا َكرَّ

එනහත් එය එක් භයානක 

හඬක් පමණි. 

 (13)فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحدَةٌ 



 

 

 

එවිට ඔවුහු (විනිශ්චය සඳහා) 

එළිමහන් තැනක(සිටින්නනෝ)ය. 

 (14)فَإِذَا ُهْم بِالسَّاِهَرةِ 

15-26. මූසා හා ෆිර්අවුන්නග් 

කතා වස්තුව, ෆිර්අවුන්ට නියම 

වූ දඬුවම 

මූසානග් නතොරතුරු ඔබට 

ලැබුනණ්ද? 

 (15)َهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى 

ඔහුනග් පරමාධිපති ඔහු ව තුවා 

නම් පාරිශුද්ධ නිම්නනයහි 

ඇමතූ විට 

 (16)قَدَِّس ُطًوى إِْذ نَادَاهُ َربُّهُ بِاْلَواِد اْلمُ 



 

 

 

ඔබ ෆිර්අවුන් නවත යනු. නියත 

වශනයන්ම ඔහු සීමාව ඉක්මවා 

නගොස් ඇත. 

 (17)اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى 

එවිට ඔබ පිවිතුරු වීමට ඔබට 

(කැමැත්තක්) ඇත්දැයි විමසනු. 

 (18)فَقُْل َهْل لََك إِلَى أَْن تََزكَّى 

තවද මා නුඹට මඟ 

නපන්වන්නනමි. එවිට නුඹ 

නුඹනග් පරමාධිපතිට 

බියබැතිමත් නවයි. 

 (19)َوأَْهِديََك إِلَى َرب َِك فَتَْخَشى 

එවිට ඔහු (මූසා) ඔහුට මහා 

සළකුණ නපන්වීය. 



 

 

 

 (20)فَأََراهُ اْْليَةَ اْلُكْبَرى 

නමුත් ඔහු (ෆිර්අවුන් එය)නබොරු 

යැයි පවසා (ඔහුට)පිටුපෑනව්ය. 

 (21)فََكذََّب َوَعَصى 

පසු ව (ඔහුනගන් නවන් වී) පසු 

බැස නගොස් (ඔහුට හානි 

කිරීමට) වෑයම් කනේය. 

 (22)ثُمَّ أَْدبََر يَْسعَى 

එවිට ඔහු (ඔහුනග් ජනයා) රැස් 

නකොට (ඔවුන් ව) ඇමතුනව්ය. 

 (23)فََحَشَر فَنَادَى 



 

 

 

එවිට “මම නුඹලානග් උසස් 

පරමාධිපති නවමි“ යැයි ඔහු 

පැවසුනව්ය. 

 (24)فَقَاَل أَنَا َربُُّكُم اْْلَْعلَى 

එනහයින් අල්ලාහ් නමනලොව හා 

පරනලොව ආදර්ශමත් දඬුවමට 

ඔහු ව හසු කර ගත්නත්ය. 

 (25)فَأََخذَهُ هللاُ نََكاَل اْْلَِخَرةِ َواْْلُولَى 

නියත වශනයන්ම (අල්ලාහ්ට) 

බියවන්නනකුට එහි පාඩමක් 

ඇත. 

 (26)إِنَّ فِي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِلَمْن يَْخَشى 

27-33. අල්ලාහ්නග් ශක්තිය 

නපන්වා නදන විදයාමාන සාධක 



 

 

 

මැවීමට බලවත් වන්නන් නුඹලා 

ද නැතනහොත් අහස ද? එය 

ඔහු(අල්ලාහ්) නිර්මාණය 

කනේය. 

 (27)أَأَْنتُْم أََشدُّ َخْلقًا أَِم السََّماُء بَنَاَها 

ඔහු එහි වියන ඔසවා පසු ව එය 

නිවැරදි ව සැකසුනව්ය. 

اَها    (28)َرفََع َسْمَكَها فََسوَّ

තවද ඔහු එහි රාත්රිය (අඳුනරන්) 

ආවරණය කර එහි දහවල නහළි 

කනේය. 

 (29)َوأَْغَطَش لَْيلََها َوأَْخَرَج ُضَحاَها 

තවද මහනපොනළොව ඉන් පසුව 

ඔහු එය දිග හැරිනය්ය. 



 

 

 

 (30)َواْْلَْرَض بَْعدَ ذَِلَك دََحاَها 

ඔහු එයින් එහි ඇති ජලය ද එහි 

ඇති තණබිම් ද බිහි කනේය. 

 (31)أَْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها 

තවද කඳු එය ඔහු ස්ථාවරව 

ස්ථාපිත කනේය. 

 (32)َواْلِجبَاَل أَْرَساَها 

(එය) නුඹලාට හා නුඹලානග් 

නගොවිපළ සතුන්ට භුක්ති 

විඳීමක් වශනයනි. 

 (33)َمتَاًعا لَُكْم َوِْلَْنعَاِمُكْم 



 

 

 

34-39. අවසන් නහෝරානව් සිදු 

වීම, නද්ව ප්රතික්නෂ්පකයින්ට 

හිමි ස්ථානය 

එනහත් මහත් වයසනය පැමිණි 

විට 

ةُ اْلُكْبَرى   (34)فَإِذَا َجاَءِت الطَّامَّ

එදින මිනිසා තමන් (නමනලොව) 

ප්රයත්න දැරූ දෑ සිහිපත් 

කරන්නන්ය. 

ْنَساُن َما َسعَى   (35)يَْوَم يَتَذَكَُّر اْْلِ

තවද නරඹන්නන්හට නිරය 

ප්රතයක්ෂ කරනු ලබයි. 

َزِت اْلَجِحيُم ِلَمْن يََرى   (36)َوبُر ِ



 

 

 

එනහයින් සීමාව උල්ලංඝනය 

කර නමනලොව ජීවිතය නතෝරා 

ගත් අය වූ කලී 

ا َمْن َطغَى   (38)َوآثََر اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا  (37)فَأَمَّ

සැබැවින්ම නිරය වන එයමය 

(ඔවුන්නග්) නිවහන වන්නන්. 

 (39)فَإِنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمأَْوى 

40,41- නද්ව බිය හැඟීනමන් ජීවත් 

වූවනට හිමි ස්ථානය 

තවද තම පරමාධිපතිනග් 

සන්නිධාන(නය් නපනී සිටීම)ට 

බිය වී තම ආත්මය 

ආශාවන්නගන් වළක්වා ගත් 

අය වූ කලී 



 

 

 

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َرب ِِه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى  َوأَمَّ

(40) 

සැබැවින්ම ස්වර්ගය වන 

එයමය (ඔවුන්නග්) නිවහන 

වන්නන්. 

 (41)فَإِنَّ اْلَجنَّةَ ِهَي اْلَمأَْوى 

42-46. අවසන් නහෝරාව සිදු වන 

නියමිත නව්ලාව පිළිබඳ දැනුම 

අල්ලාහ් නවත පමණක් පවතී 

යන වග. 

එම නහෝරාව එය කවදා 

සිදුවන්නන් දැයි ඔවුහු ඔබනගන් 

විමසති. 

 (42)يَْسأَلُونََك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها 



 

 

 

ඒ පිළිබඳ පැවසීමට ඔබට 

කුම(න බලය)ක් තිනබ්ද? 

 (43)ا فِيَم أَْنَت ِمْن ِذْكَراهَ 

එහි අවසන් තීන්දුව නුඹනග් 

පරමාධිපති නවත ය. 

 (44)إِلَى َرب َِك ُمْنتََهاَها 

ඒ පිළිබඳ බිය වන්නන්ට 

සැබැවින්ම නුඹ අවවාද 

කරන්නනක් පමණි. 

 (45)إِنََّما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن يَْخَشاَها 

සැබැවින්ම ඔවුන් එදින සවස් 

කාලයක් නහෝ දිවා කාලයක් 

නහෝ මිස රැඳී නනොසිටියාක් 

නමන් ඔවුන් එය සිතනු ඇත.  



 

 

 

َكأَنَُّهْم يَْوَم يََرْونََها لَْم يَْلبَثُوا إَِلَّ َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها 

(46) 

 සූරත්80  මුහුණ( අබස 

හකුළා )ගත්නත්ය 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 42 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-10. ඉබ්නු උම්මි මක්තූම් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමානග් 

විෂය සම්බන්ධනයන් නබි 



 

 

 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාණන් නවත අල්ලාහ් දුන් 

අවවාදය. 

අන්ධනයකු තමන් නවත 

පැමිණීම නහ්තු නකොටනගන 

ඔහු මුහුණ හකුළා හැරුනන්ය.  

 (2)أَْن َجاَءهُ اْْلَْعَمى  (1)َعبََس َوتََولَّى 

ඔහු පිවිතුරු වනු ඇත. එනස් 

නැතනහොත් ඔහු නමනනහි කර 

එම නමනනහි කිරීම ඔහුට 

යහපතක් වනු ඇතැයි ඔබ ව 

දැනුවත් කරනුනය් කුමක් ද? 

كَّى  أَْو يَذَّكَُّر فَتَْنفَعَهُ  (3)َوَما يُْدِريَك لَعَلَّهُ يَزَّ

ْكَرى   (4)الذ ِ



 

 

 

(යහමග පිළිබඳ) අවශයතාව 

නනොමැති අය වූ කලී නුඹ ඔහු 

නවතට අවධානය නයොමු 

කරන්නනහිය. 

ا َمِن اْستَْغنَى   (6)فَأَْنَت لَهُ تََصدَّى  (5)أَمَّ

තවද ඔහු පිවිතුරු නනොවීම ගැන 

ඔබ නකනරහි නදොසක් නනොමැත. 

كَّى   (7)َوَما َعلَْيَك أََلَّ يَزَّ

තවද බිය බැතිමත් වී ඔබ නවත 

කැපවීනමන් පැමිණි අය පිළිබඳ 

වූ කලී ඔබ ඔහු පිළිබඳ 

නනොසලකා හැරිනයහි ය. 

ا َمْن َجاَءَك يَْسعَى  فَأَْنَت  (9)َوُهَو يَْخَشى  (8)َوأَمَّ

 (10)َعْنهُ تَلَهَّى 



 

 

 

11-16. පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනනය් 

වැදගත්කම. 

එනස් නනොව සැබැවින්ම එය 

සිහිවටනයකි. 

 (11) َكَّلَّ إِنََّها تَْذِكَرةٌ 

එනහයින් කවනරක් අභිමත 

වූනය් ද ඔහු එය නමනනහි 

කරත්වා! 

 (12)فََمْن َشاَء ذََكَرهُ 

(නමම වදන්) නගෞරවනීය පවිත්ර 

වූ උසස් රුස්තකනයහි ය. 

َمٍة  َرةٍ  (13)فِي ُصُحٍف ُمَكرَّ  (14)َمْرفُوَعٍة ُمَطهَّ



 

 

 

නගෞරවාන්විත, පිවිතුරු දැහැමි 

(මලක්වරුන්නග්) අත්වලින් 

(ලියන ලද්දකි.) 

 (16)ِكَراٍم بََرَرةٍ  (15)أَْيِدي َسفََرةٍ بِ 

17-23. අල්ලාහ් මිනිසා මවා 

ඔහුට ජීවය දී ඔහු මියගිය පසු 

යළි නැගිටුවන්නන්ය. 

මිනිසාට ශාපය අත් නව්වා ! ඔහු 

ව ප්රතික්නෂ්පකනයකු බවට පත් 

කනේ කුමක් ද? 

ْنَساُن َما أَْكفََرهُ   (17)قُتَِل اْْلِ

කුමන නදයකින් ඔහු ව 

ඔහු(අල්ලාහ්) මැව්නව් ද? 

ِ َشْيٍء َخلَقَهُ   (18)ِمْن أَي 



 

 

 

ඔහු(අල්ලාහ් මිනිසා වන) ඔහු ව 

ශුක්රාණු බිඳකින් මවා පසුව ඔහු 

ව ප්රමාණවත් නලස සැකසුනව්ය. 

 (19)ِمْن نُْطفٍَة َخلَقَهُ فَقَدََّرهُ 

අනතුරුව ඔහුට (ජීවන) මාර්ගය 

පහසු කනේය. පසු ව ඔහු ඔහු ව 

මරණයට පත් කනේය. ඉන්පසුව 

ඔහු ඔහු ව වළ දැමුනව්ය. පසු ව 

ඔහු අභිමත වූ විට ඔහු ඔහු ව 

නැගිටුවන්නන්ය. 

ثُمَّ  (21)ثُمَّ أََماتَهُ فَأَْقبََرهُ  (20)ثُمَّ السَّبِيَل يَسََّرهُ 

 (22)إِذَا َشاَء أَْنَشَرهُ 

නනොඑනස්ය. ඔහු ඔහුට අණ කළ 

දෑ ඔහු ඉටු නනොකනේය. 



 

 

 

ا يَْقِض َما أََمَرهُ   (23)َكَّلَّ لَمَّ

24-32. අල්ලාහ් තම ගැත්තන් 

නවත දක්වා ඇති ආශිර්වාද. 

එබැවින් මිනිසා ඔහුනග් 

ආහාරය නදස බලත්වා ! 

ْنَساُن إِلَى َطعَاِمِه   (24)فَْليَْنُظِر اْْلِ

සැබැවින්ම අපි (වර්ෂා) ජලය 

අධික වශනයන් හැළුනවමු. 

 (25)أَنَّا َصبَْبنَا اْلَماَء َصبًّا 

පසු ව අපි නපොනළොව පැල්මක් 

වශනයන් පැළුනවමු. 

 (26)ثُمَّ َشقَْقنَا اْْلَْرَض َشقًّا 



 

 

 

නුඹලාට ද නුඹලානග් නගොවිපළ 

සතුන්ට ද රස විඳීමක් වශනයන් 

එහි බීජ ද මිදි හා එළවළු ද 

ඔලිව් හා රටඉඳි ගස් ද ඝණ 

උයන් ද පලතුරු හා උදුපියලිය ද 

අපි හට ගැන්වූනයමු. 

 (28)َوِعنَبًا َوقَْضبًا  (27)فَأَْنبَتْنَا فِيَها َحبًّا 

َوفَاِكَهةً  (30)َوَحدَائَِق ُغْلبًا  (29)ا َونَْخًَّل َوَزْيتُونً 

 (32)َمتَاًعا لَُكْم َوِْلَْنعَاِمُكْم  (31)َوأَبًّا 

33-42. අවසන් දිනනයහි අර්බුද, 

නද්ව ප්රතික්නෂ්පකයින් හට හිමි 

වන දඬුවම හා නද්ව 

විශ්වාසවන්තයින් නවත 

සුබාශිංසනයන් දන්වා සිටීම. 

එබැවින් මහා හඬ පැමිණි විට 



 

 

 

ةُ فَإِ  اخَّ  (33)ذَا َجاَءِت الصَّ

එදින මිනිසා ඔහුනග් 

සනහෝදරයා නගන් ද ඔහුනග් මව 

හා ඔහුනග් පියානගන් ද ඔහුනග් 

භාර්යාව හා ඔහුනග් 

දරුවන්නගන් ද පලා යනු ඇත. 

ِه َوأَبِيِه  (34)يَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه   (35)َوأُم ِ

 (36)َوَصاِحبَتِِه َوبَنِيِه 

එදින ඔවුන් අතුරින් සෑම 

මිනිනසකුටම ඔහු ව නිරත 

කරවන කරුණු ඇත. 

 (37)ِلُكل ِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم يَْوَمئٍِذ َشأٌْن يُْغنِيِه 

එදින (ඇතැම්) මුහුණු පැහැපත් 

ව සිනහ මුසු ව ප්රීතිනයන් පවතී. 



 

 

 

َضاِحَكةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ  (38)ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ ُمْسِفَرةٌ 

(39) 

තවද (ඇතැම්) මුහුණු එදින ඒවා 

මත දූවිලි පවතී. අඳුර ඒවා වසා 

ගනු ඇත. 

تَْرَهقَُها قَتََرةٌ  (40)َوُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َعلَْيَها َغبََرةٌ 

(41) 

ඔවුහුමය ප්රතික්නෂ්ප කළ 

දුෂ්ටනයෝ. 

 (42)أُولَئَِك ُهُم اْلَكفََرةُ اْلفََجَرةُ 

 සූරත්81   තක්වීර්-අත්

)හකුළුවීම( 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 



 

 

 

ආයාත් 29 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-14. නලොව අවසන් දිනනය් 

සිදුවන අර්බුධකම් 

හිරු හකුළනු ලබන විට 

َرْت  ِ  (1)إِذَا الشَّْمُس ُكو 

තවද තරු කඩා හැළුණු විට 

 (2)َوإِذَا النُُّجوُم اْنَكدََرْت 

තවද කඳු ඉවත් කරනු ලබන 

විට 



 

 

 

 (3)َوإِذَا اْلِجبَاُل ُسي َِرْت 

තවද ගැබ්බර ඔටු නදනුන් 

අතහැර දමනු ලබන විට 

لَْت   (4)َوإِذَا اْلِعَشاُر ُعط ِ

තවද වන සතුන් රැස් කරනු 

ලබන විට 

 (5)َوإِذَا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت 

තවද මුහුදු ගිනිගනු ලබන විට 

َرْت   (6)َوإِذَا اْلبَِحاُر ُسج ِ

තවද ආත්මානවෝ (එයට සමාන 

ආත්මාවන් සමඟ) සම්බන්ධ 

කරනු ලබන විට 

َجْت  ِ  (7)َوإِذَا النُّفُوُس ُزو 



 

 

 

තවද පණ පිටින් වළලනු ලැබූ 

ගැහැණු දරුනවෝ තමන් කුමන 

පාපයක් නිසා ඝාතනය කරනු 

ලැබුනවෝ දැ?යි විමසනු ලැබූ විට 

ِ ذَْنٍب قُتِلَْت  (8) َوإِذَا اْلَمْوُءودَةُ ُسئِلَتْ   (9)بِأَي 

තවද (නහොඳ නරක ලියවුණු) 

නල්ඛන දිග හරිනු ලැබූ විට 

ُحُف نُِشَرْت   (10)َوإِذَا الصُّ

තවද අහස නිරාවරණය කරනු 

ලැබූ විට 

 (11)َوإِذَا السََّماُء ُكِشَطْت 

තවද නිරය නමොලවනු ලැබූ විට 

َرْت   (12)َوإِذَا اْلَجِحيُم ُسع ِ



 

 

 

තවද (නද්ව විශ්වාසීන් නවත) 

ස්වර්ගය සමීප කරවනු ලැබූ විට 

 (13)َوإِذَا اْلَجنَّةُ أُْزِلفَْت 

ආත්මය තමන් ඉදිරිපත් කර 

ඇති දෑ කුමක්දැයි දැන ගනු 

ඇත. 

 (14)َعِلَمْت نَْفٌس َما أَْحَضَرْت 

15-29. අල්ලාහ්නග් දූතයාණන් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමානග් සතයතාව පිළිබඳ හා 

අල් කුර්ආනනය් සැබෑ ව පිළිබඳ 

දිවුරා සිටීම. 



 

 

 

එබැවින් සැඟ වී නනොනපනී 

ගමන් කරන ග්රහතාරකාව මත 

දිවුරමි. 

 (16)اْلَجَواِر اْلُكنَِّس  (15)فَََّل أُْقِسُم بِاْلُخنَِّس 

රාත්රිය මත දිවුරමින්. එය නගවී 

යන විට. 

 (17)َواللَّْيِل إِذَا َعْسعََس 

නපරවරුව මත දිවුරමින්. එය 

උදා වී පවතින විට 

ْبحِ إِذَا تَنَفََّس   (18)َوالصُّ

නියත වශනයන්ම නමය 

බලනයන් යුක්ත ස්ථාවර ව 

පවතින සර්වරාජයනය් හිමිකරු 

අබියස සිටින, තවද එහි 



 

 

 

යටහත් වනු ලබන 

විශ්වාසවන්ත, නගෞරවනීය 

දූතයකුනග් වදන නව්. 

ٍة ِعْندَ ِذي  (19)إِنَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريٍم  ِذي قُوَّ

 (21)ُمَطاعٍ ثَمَّ أَِميٍن  (20)اْلعَْرِش َمِكيٍن 

තවද නුඹලානග් සගයා 

උම්මත්තකනයකු නනොනව්. 

 (22)َوَما َصاِحبُُكْم بَِمْجنُوٍن 

තවද සැබැවින්ම ඔහු ඔහු ව 

පැහැදිලි ක්ෂිතිජනයහි දුටුනව්ය. 

 (23)َولَقَْد َرآهُ بِاْْلُفُِق اْلُمبِيِن 

තවද ඔහු (සතය) සඟවන 

මසුනරකු නනොනව්. 



 

 

 

 (24)بَِضنِيٍن  َوَما ُهَو َعلَى اْلغَْيبِ 

තවද එය පලවා හරින ලද 

නෂයිතාන්නග් වදනක් නනොනව්. 

 (25)َوَما ُهَو بِقَْوِل َشْيَطاٍن َرِجيٍم 

එබැවින් නුඹලා නකොනහ් 

යන්නනහු ද? 

 (26)فَأَْيَن تَْذَهبُوَن 

එය නලෝවැසියනට නමනනහි 

කිරීමක් මිස නැත. නුඹලා 

අතුරින් කවනරක් සෘජු මාර්ගය 

පැතීමට අභිමත කරන්නන් ද 

ඔහුටය. 

ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن  (27)إِْن ُهَو إَِلَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِميَن 

 (28)يَْستَِقيَم 



 

 

 

තවද නලෝ වැසියන්නග් 

පරමාධිපති වන අල්ලාහ් 

අභිමත වන්නන් නම් මිස, 

නුඹලා අභිමත 

නනොකරන්නනහුය. 

 (29)تََشاُءوَن إَِلَّ أَْن يََشاَء هللاُ َربُّ اْلعَالَِميَن  َوَما

 82 සූරත්  ඉන්ෆිතාර්-අල්

)පිපිරීම( 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 19 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ



 

 

 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-5. නලොව අවසන් දිනනය් 

සිදුවන අර්බුද. 

අහස පිපිරී නවන් ව ගිය විට 

 (1)إِذَا السََّماُء اْنفََطَرْت 

තවද තාරුකාවන් වැටී විසිරී 

ගිය විට 

 (2)َوإِذَا اْلَكَواِكُب اْنتَثََرْت 

තවද සමුද්රයන් රුරුරා 

(එකිනනක මිශ ර වී) ගලා යන විට 

َرْت   (3)َوإِذَا اْلبَِحاُر فُج ِ



 

 

 

තවද මිනී වළවල් (ඒ තුළ 

තැන්පත් කර ඇති මළ මිනී) 

නපරළා දමනු ලබන විට 

 (4)َوإِذَا اْلقُبُوُر بُْعثَِرْت 

සෑම ආත්මයක් ම තමන් 

ඉදිරිපත් කළ හා පසුවට ඉතිරි 

කළ දෑ දැන ගනු ඇත. 

َرْت   (5)َعِلَمْت نَْفٌس َما قَدََّمْت َوأَخَّ

6-12. අල්ලාහ්නග් මහත්භාවය 

ඔහුනග් ගරුත්වය හා උපකාරය 

අමතක කර දමන මිනිසාට වූ 

අවවාදය. 

අනහෝ මිනිස! නගෞරවනීය 

නුඹනග් පරමාධිපති පිළිබඳ ව 



 

 

 

නුඹ ව මංමුළා කනේ කුමක් ද? 

කවර රූපයකින් නුඹ ව හැඩ 

ගැස්වීමට ඔහු අභිමත කනේ ද 

ඒ අයුරින් නුඹ මවා, නුඹ ව 

හැඩගස්වා නුඹට සමබරතාව 

ඇති කනේ ඔහුය.  

َك بَِرب ِ  ْنَساُن َما َغرَّ الَِّذي  (6)َك اْلَكِريِم يَا أَيَُّها اْْلِ

اَك فَعَدَلََك  ِ ُصوَرةٍ َما َشاَء  (7)َخلَقََك فََسوَّ فِي أَي 

 (8)َركَّبََك 

නනො එනස්ය, නමුත් නුඹලා 

විනිශ්චය පිළිබඳ නබොරු 

කරන්නනහුය. 

يِن  بُوَن بِالد ِ  (9)َكَّلَّ بَْل تَُكذ ِ

නියත වශනයන්ම නුඹලා මත 

(මලාඉකාවරුන් වන) 



 

 

 

නගෞරවනීය නල්ඛකයින් වන 

ආරක්ෂකයින් ඇත. ඔවුහු 

නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ 

දන්නනෝය. 

 (11)ِكَراًما َكاِتبِيَن  (10)َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظيَن 

 (12)يَْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن 

13. දැහැමියන් සතු සුව සැප. 

නියත වශනයන්ම දැහැමියන් 

සුව සැපනයහි ය. 

 (13)إِنَّ اْْلَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم 

14-19. අපරාධකරුවන්නග් 

ප්රතිවිපාක හා අවසන් දිනනය් 

අර්බුද. 



 

 

 

තවද නියත වශනයන්ම 

අධර්මිෂ්ඨයින් නිරනයහි ය. 

اَر لَِفي َجِحيٍم   (14)َوإِنَّ اْلفُجَّ

විනිශ්චය දිනනය් ඔවුහු එහි 

පිවිනසන්නනෝය. 

يِن   (15)يَْصلَْونََها يَْوَم الد ِ

තවද ඔවුහු (නනොපැමිණ) එයින් 

සැඟවී සිටින්නන් නනොනවති. 

 (16)ا ُهْم َعْنَها بِغَائِِبيَن َومَ 

විනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි නුඹ ව 

දැනුවත් කනේ කුමක් ද? පසු ව ද 

විනිශ්ච දිනය කුමක් දැයි නුඹ ව 

දැනුවත් කනේ කුමක් ද? 



 

 

 

يِن  ثُمَّ َما أَْدَراَك َما  (17)َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم الد ِ

يِن   (18)يَْوُم الد ِ

එදින ආත්මයක් තවත් 

ආත්මයකට කිසිවකින් (නහෝ 

පිහිටවීනම්) බලය නනොදරනු 

ඇත. එදින සියලු කරුණු 

අල්ලාහ් නවත ය. 

يَْوَم ََل تَْمِلُك نَْفٌس ِلنَْفٍس َشْيئًا َواْْلَْمُر يَْوَمئٍِذ لِِلِ 

(19) 

 සූරත්83   මුතෆ්ෆිෆීන්-අල්

කිරුම්( මිනුම් වල වංචා 

)කරන්නනෝ 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 



 

 

 

ආයාත් 36 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-6. කිරුම් මිනුම් හි වංචා 

කරන්නවුන් සම්බන්ධනයන් 

මළවුන් නකනරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනනය් දී ඔවුනට සිදු වන 

දඬුවම පිළිබඳ අවවාද කිරීම. 

තමන් මිනිසුන්නගන් කිරා 

ගන්නා විට සම්පූර්ණනයන්ම 

කිරා ගනිමින්, කිරා නදන විට 

නහෝ මැන නදන විට කිරුම් 



 

 

 

මිනුම් වල වංචා කරන්නන්හට 

විනාශය ය. 

ِفيَن  الَِّذيَن إِذَا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس  (1)َوْيٌل ِلْلُمَطف ِ

ْم يُْخِسُروَن َوإِذَا َكالُوُهْم أَْو َوَزنُوهُ  (2)يَْستَْوفُوَن 

(3)  

නියත වශනයන්ම තමන් මහත් 

වූ දිනයක නැගිටුවනු ලබන්නන් 

බව ඔවුහු නනොසිතන්නනෝ ද? 

ِليَْوٍم َعِظيٍم  (4)أَََل يَُظنُّ أُولَئَِك أَنَُّهْم َمْبعُوثُوَن 

(5)  

එදින මිනිස්සු සකල නලෝකනය් 

පරමාධිපති ඉදිරිනය් නැගී සිටිනු 

ඇත. 

ِ الْ  (6)عَالَِميَن يَْوَم يَقُوُم النَّاُس ِلَرب   



 

 

 

7-17. පාපතර අපරාධකරුවන් 

හා මළවුන් නකනරන් නැගිටුවනු 

ලබන දිනනය් ඔවුනට සතු 

ප්රතිවිපාක. 

නනොඑනස්ය. නියත වශනයන්ම 

අපරාධකරුවන්නග් නල්ඛනය 

සිජ්ජීන්හි ය. (නබිවරයාණනි!) 

සිජ්ජීන් යනු කුමක් දැයි නුඹ ව 

දැනුවත් කනේ කුමක් ද? (එය 

මිනිසානග් සියලු ක්රියාවන්) ගති 

පැවතුම් ලියන ලද වාර්තා 

නපොතකි. 

يٍن  اِر لَِفي ِسج ِ َوَما أَْدَراَك  (7)َكَّلَّ إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ

يٌن   (9)ِكتَاٌب َمْرقُوٌم  (8)َما ِسج ِ



 

 

 

විනිශ්චය දිනය නබොරු යැයි මුසා 

බස් පවසන්නන් හට එදින 

විනාශයය. 

بِيَن  بُوَن بِيَْوِم  (10)َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ الَِّذيَن يَُكذ ِ

يِن   (11)الد ِ

සීමාව ඉක්මවා ගිය සෑම 

පාපතරයකුම මිස නවනත් 

කිසිනවක් එය නබොරු යැයි 

නනොකියයි. 

ُب بِِه إَِلَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِيٍم   (12)َوَما يَُكذ ِ

අපනග් වදන් ඔහු නවත 

පාරායනා කරනු ලබන විට 

(නමය) පැරැණ්නන්නග් 



 

 

 

මනඃකල්පිත කතා යැයි ඔහු 

පවසයි. 

ِليَن    (13)إِذَا تُتْلَى َعلَْيِه آيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر اْْلَوَّ

නනොඑනස්ය. නමුත් ඔවුන් 

උපයමින් සිටි දෑ (මගින්) 

ඔවුන්නග් හදවත් මත මල බැඳී 

ඇත. 

 (14)َكَّلَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن 

නනොඑනස්ය. නියත වශනයන්ම 

ඔවුහු එදින ඔවුන්නග් 

පරමාධිපතිනගන් තිර දම(මින් 

නවන් කර)නු ලබන්නනෝය. 

 (15)َكَّلَّ إِنَُّهْم َعْن َرب ِِهْم يَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن 



 

 

 

තවද නියත වශනයන්ම ඔවුහු 

නිරනයහි පිවිනසන්නනෝ නවති. 

 (16)ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُو اْلَجِحيِم 

ඉන්පසුව “නුඹලා නබොරු 

කරමින් සිටි දෑ නමය නව්” යැයි 

කියනු ලැනබ්. 

بُوَن   (17)ثُمَّ يُقَاُل َهذَا الَِّذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذ ِ

18-28. දැහැමියන් හා ස්වර්ගනය් 

ඔවුනට හිමි සැප පහසුකම්. 

නනොඑනස්ය. නියත වශනයන්ම 

දැහැමියන්නග් නල්ඛනය 

ඉල්ලීයියීන්හිමය. 

ي ِيَن   (18)َكَّلَّ إِنَّ ِكتَاَب اْْلَْبَراِر لَِفي ِعل ِ



 

 

 

තවද ඉල්ලීයියීන් යනු කුමක් දැයි 

නුඹ ව දැනුවත් කනේ කුමක් ද? 

(එය) ලියන ලද වාර්තා නපොතකි. 

(නද්ව) සමීපතනයෝ එයට සාක්ෂි 

දරන්නනෝය. 

يُّوَن   (20)ِكتَاٌب َمْرقُوٌم  (19)َوَما أَْدَراَك َما ِعل ِ

بُوَن   (21)يَْشَهدُهُ اْلُمقَرَّ

නියත වශනයන්ම දැහැමිනයෝ 

කවිච්චි මතට වී (සිරි) නරඹමින් 

සැප පහසුකම් පිරුණු 

ස්වර්ගයන්හි නවති. 

َعلَى اْْلََرائِِك يَْنُظُروَن  (22)إِنَّ اْْلَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم 

(23) 



 

 

 

(ඔවුනට ලැබුණු) සැප පහසුකම් 

හි සිරියාව නුඹ ඔවුන්නග් මුහුණු 

තුළින් දැන ගනු ඇත. 

 (24)تَْعِرُف فِي ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ النَِّعيِم 

මුද්රා කරන ලද අමෘතනයන් 

ඔවුහු නපොවනු ලබන්නනෝය. එහි 

මුද්රාව කස්තූරි ය. එනහයින් 

තරඟ වදින්නට අනප්ක්ෂා 

කරන්නන් ඒ තුළ තරඟ 

වදිත්වා. 

ِختَاُمهُ ِمْسٌك َوفِي  (25)يُْسقَْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْختُوٍم 

 (26)ذَِلَك فَْليَتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسوَن 



 

 

 

තවද එහි මිශ්රණය නද්ව 

සමීපතයින් එයින් පානය කරන 

උල්පතක් වන තස්නීම්නගන්ය. 

َعْينًا يَْشَرُب بَِها  (27)َوِمَزاُجهُ ِمْن تَْسنِيٍم 

بُوَن   (28)اْلُمقَرَّ

29-36. නමනලොනවහි 

වැරදිකරුවන් නද්ව විශ්වාසීන් 

සමඟ ගනු නදනු කළ ආකාරය 

හා ඔවුන්නග් එම ක්රියාවට 

ප්රතිකර්මයක් වශනයන් මතු 

නලොනවහි ඔවුනට හිමි විපාකය. 

නියත වශනයන්ම අපරාධ කළ 

අය විශ්වාස කළවුන් පිළිබඳ ව 

සිනහනසමින් සිටින්නනෝය. 



 

 

 

إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا يَْضَحُكوَن 

(29) 

තවද ඔවුන් පසු කරමින් ගිය 

විට ඔවුහු එකිනනකා අතර ඇස් 

නකොණින් ඉඟි නකොට සමච්චල් 

කර ගන්නනෝය. 

وا بِِهْم يَتَغَاَمُزوَن   (30)َوإِذَا َمرُّ

තවද ඔවුහු ඔවුන්නග් ජනයා 

නවත හැරී ගිය විට සමච්චල් 

කරමින් සතුටු වන්නන් නලස 

හැරී ගිනයෝය. 

 (31)َوإِذَا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْهِلِهُم اْنقَلَبُوا فَِكِهيَن 



 

 

 

තවද ඔවුහු ඔවුන් ව දුටු විට 

“සැබැවින්ම නමොවුන් 

මුළාවූවන්මය” යැයි පවසති. 

 (32)َوإِذَا َرأَْوُهْم قَالُوا ِإنَّ َهُؤََلِء لََضالُّوَن 

තවද ඔවුන් මත ආරක්ෂකයින් 

නලස නමොවුහු එවනු 

නනොලැබුනවෝය. 

 (33)َوَما أُْرِسلُوا َعلَْيِهْم َحافِِظيَن 

එනහයින් අද දින විශ්වාස කළ 

අය ප්රතික්නෂ්පකයින් පිළිබඳ 

සිනහනසමින් කවිච්චි මත වී 

(සිරි) නරඹන්නනෝය. 

 (34)فَاْليَْوَم الَِّذيَن آَمنُوا ِمَن اْلُكفَّاِر يَْضَحُكونَ 

 (35)َعلَى اْْلََرائِِك يَْنُظُروَن 



 

 

 

ප්රතික්නෂ්පකනයෝ තමන් 

කරමින් සිටි දෑ සඳහා 

ප්රතිවිපාක නදනු ලැබුනවෝ ද? 

(යැයි විමසනු ලබන්නන්ය.) 

َب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يَْفعَلُوَن  ِ   (36)َهْل ثُو 

 84 සූරත්  ඉන්ෂිකාක්-අල්

)පැළීම( 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 25 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ



 

 

 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-6. නලොව අවසන් දිනනය් සිදු 

වන අර්බුද. 

අහස පැළී නගොස් එය එහි 

පරමාධිපතිට අවනත වූ විට. 

එයට (එනස් සිදු වීම) නියම 

කරන ලදී. 

  (1)لسََّماُء اْنَشقَّْت إِذَا ا

 (2)َوأَِذنَْت ِلَرب َِها َوُحقَّْت 

මහනපොනළොව සමතලා කරනු 

ලැබ එය එහි තුළ ඇති දෑ 

බැහැර කර හිස් වී එය එහි 



 

 

 

පරමාධිපතිට අවනත වූ විට. 

එයට (එනස් සිදු වීම) නියම 

කරන ලදී. 

  (3)َوإِذَا اْْلَْرُض ُمدَّْت 

  (4)َوأَْلقَْت َما فِيَها َوتََخلَّْت 

 (5)أَِذنَْت ِلَرب َِها َوُحقَّْت وَ 

අනහෝ මිනිස! නියත වශනයන්ම 

නුඹනග් පරමාධිපති නවත නුඹ 

දැඩි නස් ප්රයත්න දරන්නනකි. 

එබැවින් නුඹ ඔහු ව 

මුණගැනසන්නනහිය. 

ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َرب َِك َكْدًحا فَُمََّلقِيِه  يَا أَيَُّها اْْلِ

(6) 



 

 

 

7-9. දකුණු පස ජනයාට හිමි 

ප්රතිලල. 

එවිට තම වාර්තා නපොත 

තමන්නග් දකුණතට නදනු ලැබූ 

අය වූ කලී ඔහු පහසු 

විමසුමකින් මතු විමසනු ලබනු 

ඇත. 

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِِه  فََسْوَف يَُحاَسُب  (7)فَأَمَّ

 (8)ِحَسابًا يَِسيًرا 

තවද ඔහු තම ජනයා නවත 

ප්රීතියට පත් ව හැරී යනු ඇත. 

 (9)ِلِه َمْسُروًراَويَْنقَِلُب إِلَى أَهْ 

10-15. වම් පස ජනයාට හිමි 

ප්රතිලල. 



 

 

 

තවද තම වාර්තා නපොත 

තමන්නග් නකොන්ද පිටුපසට 

නදනු ලැබූ අය වූ කලී ඔහු 

විනාශය යැයි මතු වැලනපනු 

ඇත. තවද ඔහු (නිරනය්) 

ඇවිනළන ගින්නට පිවිනසනු 

ඇත. 

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ َوَراَء َظْهِرِه  فََسْوَف  (10)َوأَمَّ

 (12)َويَْصلَى َسِعيًرا  (11)يَْدُعو ثُبُوًرا 

නියත වශනයන්ම ඔහු තම 

පවුනලහි ප්රීතියට පත් වූනවකු 

නලස සිටිනය්ය. 

 (13)إِنَّهُ َكاَن فِي أَْهِلِه َمْسُروًرا 



 

 

 

නියත වශනයන්ම ඔහු 

(මරණනයන් පසු) කිසිවිනටක 

ආපසු නනොපැමිනණන්නන්මය 

යැයි සිතුනව්ය. 

 (14)إِنَّهُ َظنَّ أَْن لَْن يَُحوَر 

එනස් නනොව, සැබැවින්ම ඔහුනග් 

පරමාධිපති ඔහු පිළිබඳව නිතය 

නිරීක්ෂකනයකු නලස සිටිනය්ය. 

 (15)بَلَى إِنَّ َربَّهُ َكاَن بِِه بَِصيًرا 

16-24. අවසන් දිනනය් සිදු වීම 

සැබෑවක් බව දිවුරා සිටීම හා 

නද්ව ප්රතික්නෂ්පකයින් නයොමු 

නකනරනු ලබන ස්ථානය. 



 

 

 

තවද නගොම්මන මත ද, රාත්රිය 

හා එය වැලඳ ගත් දෑ මත ද, 

චන්ද්රයා පූර්ණත්වයට පත් වන 

විට ඒ මත ද මම දිවුරමි. 

 (17)َواللَّْيِل َوَما َوَسَق  (16)فَََّل أُْقِسُم بِالشَّفَِق 

 (18)َواْلقََمِر إِذَا اتََّسَق 

සැබැවින්ම පියවනරන් පියවර 

නුඹලා (ඉදිරියට) ගමන් 

කරන්නනහුමය. 

 (19)لَتَْرَكبُنَّ َطبَقًا َعْن َطبٍَق 

එනහයින් ඔවුහු විශ්වාස 

නනොකර සිටීමට ඔවුනට කුමක් 

සිදු වී ද? 

 (20)فََما لَُهْم ََل يُْؤِمنُوَن 



 

 

 

තවද ඔවුනට අල්-කුර්ආනය 

පාරායනය කරනු ලැබූ විට 

ඔවුහු (අල්ලාහ්ට සිරස නමා) 

සුජූද් නනොකරති. 

 (21) يَْسُجدُوَن َوإِذَا قُِرَئ َعلَْيِهُم اْلقُْرآُن ََل 

නමුත් (නද්ව විශ්වාසය) 

ප්රතික්නෂ්ප කළ අය එය නබොරු 

යැයි පවසන්නනෝය. 

بُوَن   (22)بَِل الَِّذيَن َكفَُروا يَُكذ ِ

තවද ඔවුන් (තම හදවත් තුළ) 

සඟවන දෑ පිළිබඳ අල්ලාහ් 

මැනවින් දන්නාය. 

 (23)َوهللاُ أَْعلَُم بَِما يُوُعوَن 



 

 

 

එනහයින් නව්දනීය දඬුවමක් 

පිළිබඳ නුඹ ඔවුනට ශුභාරංචි 

පවසනු. 

ْرُهْم بِعَذَاٍب أَِليٍم   (24)فَبَش ِ

25. නදවියන් විශ්වාසකළවුනට 

හිමි ප්රතිලල. 

නමුත් විශ්වාස කර දැහැමි දෑ 

කළවුන් හැර ඔවුනට අඛණ්ඩ 

ප්රතිලල ඇත. 

اِلَحاِت لَُهْم أَْجٌر َغْيُر  إَِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 (25)َمْمنُوٍن 

 සූරත්85  රහග්( බුරූජ්-අල් 

)මණ්ඩල 



 

 

 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 22 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-9. අගල් වාසීන් ශාප කරනු 

ලැබීම ගැන දිවුරා පැවසීම. 

ග්රහ මණ්ඩලයන් නගන් යුත් 

අහස මත ද, ප්රතිාා නදනු ලැබූ 

දිනය මත ද, සාක්ෂි දරන්නා හා 

සාක්ෂි දරනු ලබන නද් මත ද 

දිවුරමින්. 



 

 

 

 (2)َواْليَْوِم اْلَمْوُعوِد  (1)َوالسََّماِء ذَاِت اْلبُُروجِ 

 (3)َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد 

ඉන්ධන වලින් යුක්ත ගින්නනන් 

වූ අගල් වැසිනයෝ (අල්ලාහ් 

විසින්) විනාශ කරනු ලැබුනවෝය. 

 (5)النَّاِر ذَاِت اْلَوقُوِد (4)قُتَِل أَْصَحاُب اْْلُْخدُوِد 

එකල් හි විශ්වාස කළවුන්හට 

ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ ඔවුහු 

නරඹමින් ඒ මත වාඩි වී 

සිටිනයෝය. 

َوُهْم َعلَى َما يَْفعَلُوَن  (6)إِْذ ُهْم َعلَْيَها قُعُودٌ 

 (7)ودٌ بِاْلُمْؤِمنِيَن ُشهُ 

අහස් හා මහනපොනළොනවහි 

රාජය බලය සතු ප්රශංසාලාී 



 

 

 

සර්ව බලපරාක්රම අල්ලාහ් ව 

ඔවුන් විශ්වාස කිරීනම් 

නහ්තුනවන් මිස ඔවුහු 

ඔවුන්නගන් පළි නනොගත්නතෝය. 

තවද අල්ලාහ් සියලු දෑ නකනරහි 

සාක්ෂි දරන්නා ය. 

اْلَحِميِد َوَما نَقَُموا ِمْنُهْم إَِلَّ أَْن يُْؤِمنُوا بِاهللِ اْلعَِزيِز 

الَِّذي لَهُ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوهللاُ َعلَى ُكل ِ  (8)

 (9)َشْيٍء َشِهيدٌ 

10. විශ්වාස කළවුන් අතර 

අර්බුද ඇති කරමින් කලහකාරී 

නලස කටයුතු කළ අය සඳහා 

නදන ලද ප්රතිාාව. 

නියත වශනයන්ම විශ්වාස 

කරන පිරිමින්ට හා විශ්වාස 



 

 

 

කරන කාන්තාවන්ට හිංසා කර, 

පසු ව පශ්චාත්තාප නනොවූවන් 

වන ඔවුනට නිරනය් දඬුවම ද 

තවද ඔවුනට පිලිස්නසන 

ගින්නනහි දඬුවම ද ඇත. 

إِنَّ الَِّذيَن فَتَنُوا اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ لَْم يَتُوبُوا  

 (10)فَلَُهْم َعذَاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعذَاُب اْلَحِريِق 

11. විශ්වාස කළවුන්හට හිමි 

කුසල්. 

සැබැවින්ම විශ්වාස නකොට 

යහකම් කළවුන් වන ඔවුනට 

ඊට පහළින් ගංගාවන් ගලා 

බසින (ස්වර්ග) උයන් ඇත. 

එයයි අති මහත් ජයග්රහණය. 



 

 

 

اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاٌت  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 (11)تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ذَِلَك اْلفَْوُز اْلَكبِيُر 

12-16 සියලු දෑ නකනරහි අල්ලාහ් 

ශක්තිය ඇත්තාය යන්න 

නපන්වා නදමින් නද්ව 

ප්රතික්නෂ්පකයින්ට මඟ 

නපන්වීම 

නියත වශනයන්ම නුඹනග් 

පරමාධිපතිනග් ග්රහණය ඉතා 

දැඩි ය. 

 (12)إِنَّ بَْطَش َرب َِك لََشِديدٌ 

(පූර්වාදර්ශයක් නනොමැති ව) 

නිර්මාණය කරන්නන් ද යළි 

සකස් කරන්නන් ද ඔහුමය. ඔහු 



 

 

 

අති ක්ෂමාශීලී ය. මහත් දයාලු 

ය. කීර්තිමත් අර්ෂ්හි 

(රාජයනයහි) හිමිකරු ය. ඔහු 

සිතන නද් මැනවින් කරන්නා ය. 

َوُهَو اْلغَفُوُر اْلَودُودُ  (13)إِنَّهُ ُهَو يُْبِدُئ َويُِعيدُ 

فَعَّاٌل ِلَما يُِريدُ  (15)ذُو اْلعَْرِش اْلَمِجيدُ  (14)

(16) 

 17-20. ෆිර්අවුන්නග් හා සමූද් 

ජනයානග් විනාශය. 

(නබිවරය) නුඹට ෆිර්අවුන් හා 

සමූද් ප්රජාවන්නග් රුවත 

පැමිණිනය් ද? 

فِْرَعْوَن َوثَُمودَ  (17)َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلُجنُوِد 

(18) 



 

 

 

නමුත් ප්රතික්නෂ්ප කළවුන් 

නබොරු කිරීනමහි ය. 

 (19)بَِل الَِّذيَن َكفَُروا فِي تَْكِذيٍب 

තවද අල්ලාහ් ඔවුන්නග් 

පසුපසින් වටලන්නා ය. 

 (20)َوهللاُ ِمْن َوَرائِِهْم ُمِحيٌط 

21,22. පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනයට 

හිමි තැන. 

නමුත් එය ආරක්ෂා කරනු ලැබූ 

ලලකනයහි වූ කීර්තිමත් 

කුර්ආනය නව්. 

 (22)فِي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ  (21)بَْل ُهَو قُْرآٌن َمِجيدٌ 



 

 

 

 සූරත්86   තාරික්-අත්

)තාරකාව( 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 17 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-10. නැවත නැගිටුවීම පිළිබඳ 

ස්ථීර කිරීම හා මලක්වරුන්නග් 

ආරක්ෂාව. 



 

 

 

අහස මත ද තාරික් මත ද 

දිවුරමින්. තාරික් යනු කුමක් 

දැයි නුඹට දැනුම් දුන්නන් කුමක් 

ද? (එය) අඳුර පසාරු කරමින් 

බැබනළන තාරකාවකි. 

َوَما أَْدَراَك َما الطَّاِرُق  (1)َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق 

 (3)النَّْجُم الثَّاقُِب  (2)

නිරීක්ෂකනයකුනගන් නතොර ව 

කිසිදු ආත්මයක් නනොමැත. 

ا َعلَْيَها َحافٌِظ    (4)إِْن ُكلُّ نَْفٍس لَمَّ

මිනිසා තමන් මවනු ලැබුනව් 

කුමකින් දැයි සිතා බලත්වා ! 

නකොන්ද හා පරු නපනදස 



 

 

 

අතරින් පිටවන විදින ජලනයන් 

ඔහු මවනු ලැබුනව්ය. 

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق  ُخِلَق ِمْن َماٍء دَافٍِق  (5)فَْليَْنُظِر اْْلِ

ْلِب َوالتََّرائِِب  (6)  (7)يَْخُرُج ِمْن بَْيِن الصُّ

සැබැවින්ම ඔහු නැවත ඔහු ව 

නගන්වා ගැනීමට 

ශක්තිවන්තය. 

 (8)إِنَّهُ َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر 

රහසය දෑ පිරික්සනු ලබන දින. 

 (9)يَْوَم تُْبلَى السََّرائُِر 

එවිට කිසිදු බලයක් නහෝ කිසිදු 

උදව් කරුනවකු නහෝ ඔහුට 

නනොමැත. 



 

 

 

ةٍ َوََل نَاِصٍر   (10)فََما لَهُ ِمْن قُوَّ

11-14. අල් කුර්ආනය සැබෑවක් 

බව දිවුරා සිටීම. 

තවද (වර්ෂාව නැවත) නැවත 

ලබා නදන ස්වභාවනයන් යුත් 

අහස මත ද පැළීම් 

ස්වභාවනයන් යුත් 

මහනපොනළොව මත ද දිවුරමින් 

ْجعِ  َواْْلَْرِض ذَاِت  (11)َوالسََّماِء ذَاِت الرَّ

ْدعِ   (12)الصَّ

සැබැවින්ම එය තීරණාත්මක 

වදනකි. තවද එය සරදමක් 

නනොනව්. 

 (14)َوَما ُهَو بِاْلَهْزِل  (13)إِنَّهُ لَقَْوٌل فَْصٌل 



 

 

 

15-17. නද්ව ප්රතික්නෂ්පකයින් 

නවත වූ තර්ජනය. 

සැබැවින්ම ඔවුන් 

කුමන්ත්රණයක් කුමන්ත්රණය 

කරති. මම ද සැලසුමක් සැලසුම් 

කරමි. 

 (16)َوأَِكيدُ َكْيدًا  (15)إِنَُّهْم يَِكيدُوَن َكْيدًا 

එබැවින් ප්රතික්නෂ්පකයින්ට 

නුඹ අවකාශය නදනු. තවද 

ඔවුනට ස්වල්ප කලකට 

අවකාශය සලසා නදනු. 

ِل اْلَكافِِريَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيدًا   (17)فََمه ِ
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)උත්කෘෂ්ට 



 

 

 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 19 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-9. අල්ලාහ්නග් ශක්තිය 

නහළිදැක්වීම. 

මවා සැකසූ ද, නිර්ණය කර මඟ 

නපන් වූ ද, නුඹනග් උත්කෘෂ්ට 

පරමාධිපතිනග් නාමය පිවිතුරු 

කරනු. තවද ඔහු තණ බිම් පිට 

කර පසු ව එය (වියැළුණු) කළු 



 

 

 

පැහැති ඉපැනලි බවට පත් 

කනේය. 

ى  (1)ب َِك اْْلَْعلَى َسب ِحِ اْسَم رَ   (2)الَِّذي َخلََق فََسوَّ

 (4)َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرَعى  (3)َوالَِّذي قَدََّر فََهدَى 

 (5)فََجعَلَهُ ُغثَاًء أَْحَوى 

අපි ඔබට මතුවට කියවා 

නපන්වන්නනමු. අල්ලාහ් අභිමත 

වූ දෑ හැර (අන් කිසිවක්) නුඹ 

අමතක නනොකරන්නනහිය. 

සැබැවින්ම ඔහු සැඟවුණු දෑ ද 

ප්රකට දෑ ද දන්නා ය. 

إَِلَّ َما َشاَء هللاُ إِنَّهُ يَْعلَُم  (6)َسنُْقِرئَُك فَََّل تَْنَسى 

 (7)اْلَجْهَر َوَما يَْخفَى 

තවද අපි පහසු ව නවත නුඹට 

පහසු කරවන්නනමු. 



 

 

 

ُرَك ِلْليُْسَرى   (8)َونُيَس ِ

9-19. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා හා නද්ව 

විශ්වාසවන්තයින් නවත වූ මඟ 

නපන්වීම. 

එබැවින් සිහිපත් කිරීම 

(අසන්නාට) ප්රනයෝජනවත් නව් 

නම් නුඹ (කුර්ආනය මගින්) 

සිහිපත් කරනු. 

ْكَرى  ْر إِْن نَفَعَِت الذ ِ  (9)فَذَك ِ

කවනරකු (අල්ලාහ්ට) බිය 

වන්නන් ද ඔහු සිහිපත් කර ගනු 

ඇත. 

 (10)َسيَذَّكَُّر َمْن يَْخَشى 



 

 

 

තවද අභාගයවන්තයා එය 

වළක්වා ගන්නන්ය. ඔහු 

(නිරනය්) මහත් ගින්නට 

පිවිනසයි. පසු ව ඔහු එහි 

මරණයට පත් නනොනවයි. ජීවත් 

ද නනොනවයි. 

الَِّذي يَْصلَى النَّاَر اْلُكْبَرى  (11)َويَتََجنَّبَُها اْْلَْشقَى 

 (13)ثُمَّ ََل يَُموُت فِيَها َوََل يَْحيَى  (12)

සැබැවින්ම (කුර්ආනනය් උපනදස 

මගින්) පිවිතුරු කර ගත් අය 

ජයග්රහණය කනේය. තවද ඔහු 

තම පරමාධිපතිනග් නාමය 

සිහිපත් කර පසු ව සලාතය ද 

ඉටු කනේය. 



 

 

 

َوذََكَر اْسَم َرب ِِه فََصلَّى  (14)قَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّى 

(15) 

නමුත් නුඹලා නමනලොව ජීවිතය 

නතෝරා ගන්නනහුය. (නමනලොව 

ජීවිතයට වඩා) මතු නලොව උතුම් 

ය. තවද සදා පවතින්නකි. 

َواْْلَِخَرةُ َخْيٌر  (16)بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا 

 (17)َوأَْبقَى 

සැබැවින්ම නමය ඉබ්රාහීමම් හා 

මූසානග් නල්ඛන වන පූර්ව 

නල්ඛනයන්හි (සඳහන් ව) ඇත. 

ُحِف اْْلُولَى  ُصُحِف  (18)إِنَّ َهذَا لَِفي الصُّ

 (19)إِْبَراِهيَم َوُموَسى 
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ආවරණය( කරන )දෑ 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 26 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-7. නද්ව ප්රතික්නෂ්පකයින් 

නවත අවසන් දිනනය් අර්බුද 

පිහිටන අයුරු. 



 

 

 

(විනාශය) ආවරණය කරන 

සිද්ධිය පිළිබඳ රුවත නුඹ නවත 

පැමිණිනය්ද? 

 (1)َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلغَاِشيَِة 

එදින (ඇතැම් අයනග්) මුහුණු 

යටහත් පහත් ව නවනහස ව 

විඩාවට පත් ව තිනබ්. 

 (3)َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ  (2)ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َخاِشعَةٌ 

ඇවිනළන ගින්නට ඒවා(එම 

මුහුණු) පිවිනසයි. (ඔවුන්) උණු 

දිය උල්පතින් නපොවනු ලබයි. 

 (5)تُْسقَى ِمْن َعْيٍن آنِيٍَة  (4)تَْصلَى نَاًرا َحاِميَةً 

ඔවුනට කටු සහිත ශාක මිස 

නවනත් කිසිවක් නනොමැත. එය 



 

 

 

(ඔවුන් ව) රුෂ්ටිමත් නනොකරයි. 

තවද කුසගින්න (නිවන්න)ට 

උපාකර නනොනවයි. 

ََل يُْسِمُن َوََل  (6)لَْيَس لَُهْم َطعَاٌم إَِلَّ ِمْن َضِريعٍ 

 (7)يُْغنِي ِمْن ُجوعٍ 

8-16. ස්වර්ගනය් නද්ව 

විශ්වාසවන්තයින්ට හිමි සැප 

පහසුකම්. 

(ඇතැම්) මුහුණු ඒවානයහි 

ශ්රමයන් පිළිබඳ ව තෘප්තියට 

පත් ව උසස් ස්වර්ග උයන්හි 

සතුටින් සිටිති. 

فِي  (9)ِلَسْعيَِها َراِضيَةٌ  (8)ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِعَمةٌ 

 (10)َجنٍَّة َعاِليٍَة 



 

 

 

එහි රුහු වදන් ශ්රවණය 

නනොකරති. 

 (11)ََل تَْسَمُع فِيَها ََلِغيَةً 

එහි ගලා යන උල්පත් ද උසින් 

පවතින කවිච්චි ද (බීමට) තබන 

ලද ගුරුනල්ත්තු ද වියන ලද 

නකොට්ට ද දිග හරින ලද 

බුමුතුරුණු ද ඇත. 

 (13)َعةٌ فِيَها ُسُرٌر َمْرفُو (12)فِيَها َعْيٌن َجاِريَةٌ 

َونََماِرُق َمْصفُوفَةٌ  (14)َوأَْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ 

 (16)َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ  (15)

17-20. අල්ලාහ්නග් බලය හා 

ශක්තිය විදහා පෑම. 



 

 

 

ඔටුවා නදස එය නකනස් මවනු 

ලැබුනව් දැයි ද, අහස නදස එය 

නකනස් ඔසවනු ලැබුනව් දැයි ද, 

කඳු නදස එය නකනස් සවි කරනු 

ලැබුනව් දැයි ද මහනපොනළොව 

නදස එය නකනස් වයාප්ත කරනු 

ලැබුනව් දැයි ද ඔවුහු නිරීක්ෂා 

නකොට බැලිය යුතු නනොනව්ද? 

بِِل َكْيَف ُخِلقَْت  َوإِلَى  (17)أَفَََّل يَْنُظُروَن إِلَى اْْلِ

( َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْيَف 18السََّماِء َكْيَف ُرفِعَْت 

 (20)َوإِلَى اْْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت  (19)نُِصبَْت 

21-26. නැවත නැගිටුවනු ලැබීනම් 

සිද්ධිය තහවුරු කිරීම. 



 

 

 

එනහයින් නුඹ සිහිපත් කරනු. 

නියත වශනයන්ම නුඹ සිහිපත් 

කරන්නනකු පමණි 

ٌر  ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَك ِ  (21)فَذَك ِ

කවනරකු පිටුපාමින් ප්රතික්නෂ්ප 

කනේ ද ඔහු නකනරහි පමණක් 

මිස නුඹ ඔවුන් නකනරහි බලය 

දරන්නනක් නනොවන්නනහිය. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් (පිටුපාමින් 

ප්රතික්නෂ්ප කළ) ඔහුට 

අතිමහත් දඬුවමකින් දඬුවම් 

කරන්නන්ය. 

إَِلَّ َمْن تََولَّى َوَكفََر  (22)لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَسْيِطٍر 

بُهُ هللاُ  (23)  (24)اْلعَذَاَب اْْلَْكبََر  فَيُعَذ ِ



 

 

 

සැබැවින්ම ඔවුන්නග් නැවත 

පැමිණීම අප නවත ය. පසුව 

සැබැවින්ම ඔවුන්(කළ ක්රියාවන්) 

නග් ගණනය අප මත ය. 

 (26)ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا ِحَسابَُهْم  (25)إِنَّ إِلَْينَا إِيَابَُهْم 

  89 සූරත්  ෆජ්ර්-අල්

)අරුනණෝදය( 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 30 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ



 

 

 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-14. නපර විසූ ජන සමූහයන් 

අතුරින් ඔවුන්නග් ධර්ම 

දූතවරුන් ප්රතික්නෂ්ප කළවුන් 

විනාශයට පත් වූ බව දිවුරා 

ප්රකාශ කිරීම. 

අරුනණෝදය මත ද දස රාත්රියන් 

මත ද ඉරට්නට් හා ඔත්නත් මත 

ද රාත්රිය නගවී යන විට ඒ මත ද 

දිවුරමින්. 

 (3)َوالشَّْفِع َواْلَوتِْر  (2)َولَيَاٍل َعْشٍر  (1)َواْلفَْجِر 

 (4)َواللَّْيِل إِذَا يَْسِر 



 

 

 

නුවණ ඇති අයට එහි 

(ප්රමාණවත්) දිවුරුමක් ඇත් ද? 

 (5)ِلِذي ِحْجٍر َهْل فِي ذَِلَك قََسٌم 

ඒවා නමන් කිසිවක් (නවනත්) 

නද්ශයන්හි නිර්මාණය කරනු 

නනොලැබූ කුලුනු වලින් යුක්ත 

ඉරම් නගරනය් ආද් ජනයාටත්, 

නිම්නයන්හි ගල් පර්වත කැනූ 

සමූද් ජනයාටත්, රිටි වලට 

හිමිකම් පෑ නද්ශයන්හි සීමා ව 

ඉක්මවා ගිය ෆිර්අවුන්(නග් 

වර්ගයා)ටත් නුඹනග් 

පරමාධිපති කවර අයුරින් 

කටයුතු කනේ දැයි නුඹ 

නනොදුටුනවහි ද ? ඔවුහු එහි 



 

 

 

කලහකම් අධික නලස සිදු 

කනළෝය. 

إَِرَم ذَاِت اْلِعَماِد  (6)أَلَْم تََر َكْيَف فَعََل َربَُّك بِعَاٍد 

َوثَُمودَ  (8)الَّتِي لَْم يُْخلَْق ِمثْلَُها فِي اْلبََِّلِد  (7)

ْخَر بِاْلَواِد  ْوَن ِذي َوفِْرعَ  (9)الَِّذيَن َجابُوا الصَّ

 (11)الَِّذيَن َطغَْوا فِي اْلبََِّلِد  (10)اْْلَْوتَاِد 

 (12)فَأَْكثَُروا فِيَها اْلفََسادَ 

එනහයින් නුඹනග් පරමාධිපති 

ඔවුන් මත නව්දනානව් කසය 

(දඬුවම) නහළුනව්ය. සැබැවින්ම 

නුඹනග් පරමාධිපති 

සුපරික්ෂාකාරී ව සිටින්නාය. 

إِنَّ َربََّك  (13)ٍب فََصبَّ َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعذَا

 (14)لَبِاْلِمْرَصادِ 



 

 

 

15-20. තම පරමාධිපති ව 

අමතක කර දැමීනම් මිනිස් 

ස්වභාවය. 

එනමුත් මිනිසා වූ කලී, ඔහුනග් 

පරමාධිපති ඔහු ව පරීක්ෂාවට 

ලක් කර, පසු ව ඔහුට උපකාර 

කර ඔහුට දායාදයන් පිරිනැමූ 

කල්හි “මානග් පරමාධිපති මට 

උපකාර කනේය” යැයි ඔහු 

පවසයි. 

ْنَساُن إِذَا َما اْبتَََّلهُ َربُّهُ فَأَْكَرَمهُ َونَعََّمهُ فَ  ا اْْلِ أَمَّ

 (15)فَيَقُوُل َرب ِي أَْكَرَمِن 

තවද ඔහු ව පරීක්ෂාවට ලක් 

කර පසු ව ඔහුනග් ජීවන 

සම්පත් ඔහුට සීමා කළ කල්හි 



 

 

 

එවිට ඔහු “මානග් පරමාධිපති 

මට අවමන් කනේය” යැයි 

පවසයි. 

ا إِذَا َما اْبتَََّل  هُ فَقَدََر َعلَْيِه ِرْزقَهُ فَيَقُوُل َرب ِي َوأَمَّ

 (16)أََهانَِن 

නනොඑනස්ය, නුඹලා අනාථයාට 

උපකාර නනොකරන්නනහුය. 

තවද නුඹලා දුගියාට ආහාර 

සැපයීම නකනරහි දිරි 

නනොගන්වන්නනහුය. තවද 

නුඹලා උරුමයන් (නීතයනුකූල 

නනොවන පරිදි) දැඩි නලස 

අනුභව කරන්නනහුය. එනමන්ම 

අප්රමාණ ළැදියාවකින් ධනයට 

ඇලුම් කරන්නනහුය. 



 

 

 

َوََل تََحاضُّوَن  (17)َكَّلَّ بَْل ََل تُْكِرُموَن اْليَتِيَم 

َوتَأُْكلُوَن التَُّراَث أَْكًَّل  (18)َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكيِن 

ا    (19)لَمًّ

ا   (20)َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجمًّ

21-26. නලොව අවසන් දිනනය් සිදු 

වන අර්බුද හා එහි පවතින 

පසුතැවිල්ල.  

එනස් නනොව, මහනපොනළොව 

කැබලි කැබලි වශනයන් සුනු 

විසුනු කරනු ලැබූ කල්හි 

 (21)َكَّلَّ إِذَا دُكَِّت اْْلَْرُض دَكًّا دَكًّا 

තවද මලක්වරු නපළින් නපළට 

(නපළ ගැසී) සිටියදී නුඹනග් 

පරමාධිපති පැමිනණන්නන්ය. 



 

 

 

 (22)لَُك َصفًّا َصفًّا َوَجاَء َربَُّك َواْلمَ  

තවද එදින නිරය නගන එනු 

ලැනබ්. එදින මිනිසා සිහිපත් 

කරයි. එම සිහිපත් කිරීම ඔහුට 

නකනස් (නම් ලලක්) වන්නන් ද? 

ْنَساُن َوأَنَّى لَهُ  َوِجيَء يَْوَمئٍِذ بَِجَهنََّم يَْوَمئٍِذ يَتَذَكَُّر اْْلِ

ْكَرى   (23)الذ ِ

“අනහෝ! මම මානග් ජීවිතය 

නවනුනවන් කල් ඇති ව 

(යහකම්) සිදු කරන්නට තිබුණා 

නනොනව්” දැයි ඔහු පවසයි. 

 (24)يَقُوُل يَا لَْيتَنِي قَدَّْمُت ِلَحيَاتِي 



 

 

 

එවිට එදින ඔහුනග් දඬුවම 

නමන් කිසිනවක් දඬුවම් 

නනොකරයි. 

ُب َعذَابَهُ أََحدٌ   (25)فَيَْوَمئٍِذ ََل يُعَذ ِ

තවද ඔහුනග් බැඳීම නමන් 

කිසිනවක් (අපරාධකරුවන් ව) 

බැඳ නනොතබන්නන්ය. 

 (26)َوََل يُوثُِق َوثَاقَهُ أََحدٌ 

27-30.සැනසුමට පත් ආත්මය 

හා පරමාධිපතිනග් පිළිගැනීම. 

“අනහෝ සැනසුමට පත් ආත්මය! 

නුඹ තෘප්තියට පත් වන්නනකු 

නලස ද තෘප්තියට පත් කරනු 

ලබන්නනකු නලස ද නුඹනග් 



 

 

 

පරමාධිපති නවත හැරී යනු. 

එවිට (අල්ලාහ් නමනස් පවසයි) 

නුඹ මානග් ගැත්තන් අතරට 

යනු. තවද මානග් ස්වර්ගයට 

පිවිනසනු. 

اْرِجِعي إِلَى َرب ِِك  (27)يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ 

 (29)فَاْدُخِلي فِي ِعبَاِدي  (28)َراِضيَةً َمْرِضيَّةً 

 (30)َواْدُخِلي َجنَّتِي 

 සූරත්90  )නගරය( බලද්-අල් 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 20 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ



 

 

 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-7. බලනයන් හා ධනනයන් 

මිනිසා පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම. 

නැත. නුඹ නමම නගරනය් රැඳී 

සිටිය දී නමම නගරය (මක්කාහ් 

ව) මත ද පියා හා ඔහු ජනිත 

කළ දෑ මත ද දිවුරමි. 

 (2)َوأَْنَت ِحلٌّ بَِهذَا اْلبَلَِد  (1)ََل أُْقِسُم بَِهذَا اْلبَلَِد 

 (3)َوَواِلٍد َوَما َولَدَ 

සැබැවින්ම අපි මිනිසා ව දැඩි 

දුෂ්කරතාවක මැව්නවමු. 

ْنَساَن فِي َكبٍَد   (4)لَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ



 

 

 

ඔහු නකනරහි කිසිනවකු බලය 

නනොදරනු ඇතැයි ඔහු සිතන්නන් 

ද? මම අධික වශනයන් ධනය 

නාස්ති කනළමි යැයි ඔහු 

පවසයි. ඔහු ව කිසිනවක් 

නනොදුටුනව් යැයි ඔහු සිතන්නන් 

ද? 

يَقُوُل أَْهلَْكُت  (5)أَيَْحَسُب أَْن لَْن يَْقِدَر َعلَْيِه أََحدٌ 

 (7)أَيَْحَسُب أَْن لَْم يََرهُ أََحدٌ  (6)َماًَل لُبَدًا 

8-16. අල්ලාහ් තම ගැත්තන්ට 

පිරිනමා ඇති දායාද හා යහපත් 

කටයුතු වල නිරත වන ගමන්ම 

ඒ සඳහා කෘතනව්දී වන නමන් 

දිරි ගැන්වීම. 



 

 

 

අපි ඔහුට ඇස් නදක ද දිව ද 

නදනතොල් ද ඇති නනොකනළමු ද? 

 (9)َوِلَسانًا َوَشفَتَْينِ  (8)أَلَْم نَْجعَْل لَهُ َعْينَْيِن 

තවද අපි ඔහුට (නහොඳ නරක 

යන) මාවත් නදක නවත මඟ 

නපන්වූනයමු. 

 (10)َوَهدَْينَاهُ النَّْجدَْيِن 

එනමුත් ඔහු අකබා ව තරණය 

කිරීමට වෑයම් නනොකනේය. 

අකබා ව යනු කුමක්දැයි නුඹ ව 

දැනුවත් කනේ කුමක්ද? (එය) 

වහනලකු නිදහස් කිරීම නහෝ 

සාගින්නනන් යුත් දිනක 

සමීපකම් ඇති අනාථ 



 

 

 

ාාතිනයකුට නහෝ අසරණ වූ 

දුගිනයකුට ආහාර සැපයීම නව්. 

 (12)َوَما أَْدَراَك َما اْلعَقَبَةُ  (11)فَََّل اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ 

أَْو إِْطعَاٌم فِي يَْوٍم ِذي َمْسغَبٍَة  (13)فَكُّ َرقَبٍَة 

أَْو ِمْسِكينًا ذَا َمتَْربٍَة  (15)يَتِيًما ذَا َمْقَربٍَة  (14)

(16) 

17,18. දකුණු පස ජනයානග් 

ගමන. 

පසු ව ඔහු විශ්වාස කර ඉවසීම 

පිළිබඳ එකිනනකාට උපනදස් 

නදමින් කරුණා දයාව පිළිබඳව 

ද එකිනනකාට උපනදස් දුන් අය 

අතුරින් නකනනකු බවට පත් 

නව්. ඔවුහුමය දකුණත 

පාර්ශවයින් වන්නනෝ. 



 

 

 

ْبِر  ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ

أُولَئَِك أَْصَحاُب  (17)َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة 

 (18)نَِة اْلَمْيمَ 

19,20. වම් පස ජනයානග් ගමන. 

තවද අපනග් වදන් ප්රතික්නෂ්ප 

කළවුන් වන ඔවුහුමය වමත් 

පාර්ශවයින් වන්නනෝ. ඔවුන්හට 

නමොළවන ලද (නිරනය්) ගින්න 

ඇත. 

 (19)َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِتنَا ُهْم أَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة 

 (20)َعلَْيِهْم نَاٌر ُمْؤَصدَةٌ 

 සූරත්91  )සූර්යයා( ෂම්ස්-අෂ් 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 



 

 

 

ආයාත් 15 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-10. අල්ලාහ්නග් බලය 

නහළිදරව් කරමින් ඒ මත දිවුරා 

තම ආත්මය පිරිසිදු කර 

ගත්තවුනට භාග් යයන් ඇති 

බවත් එය නාස්තිකර 

ගත්තවුනට දඬුවම් ඇති බවත් 

දන්වා සිටීම. 

හිරු හා එහි ප්රභාව මත ද, එය 

පසුපසින් හඹා යන සඳු මත ද, 



 

 

 

දහවල එය ඔප් නංවන විට එය 

මත ද, රාත්රිය එය ආවරණය 

කරන විට එය මත ද, අහස හා 

එය නගොඩ නැගූ දෑ මත ද, 

නපොනළොව හා එය වයාප්ත කළ 

දෑ මත ද, ආත්මය හා එය 

සැකසූ දෑ මත ද දිවුරමින් ඔහු 

එ(ම ආත්ම)යට එහි නරුර ද, 

එහි ධාර්මිකතාව ද ප්රවිෂ්ට 

කනේය. 

 (2)َواْلقََمِر إِذَا تَََّلَها  (1)َوالشَّْمِس َوُضَحاَها 

َها   (4)َواللَّْيِل إِذَا يَْغَشاَها  (3)َوالنََّهاِر إِذَا َجَّلَّ

َما َطَحاَها َواْْلَْرِض وَ  (5)َوالسََّماِء َوَما بَنَاَها 

اَها  (6) فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها  (7)َونَْفٍس َوَما َسوَّ

 (8)َوتَْقَواَها 



 

 

 

සැබැවින්ම කවනරක් එ(ම 

ආත්ම)ය පවිත්ර කර ගත්නත් ද 

ඔහු ජය ලැබීය. තවද 

සැබැවින්ම කවනරක් එය 

පාපනයහි ගිල් වූනය් ද ඔහු 

පරාජයට පත් විය. 

َب َمْن دَسَّاَها َوقَْد َخا (9)قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاَها 

(10) 

11-15. සමූද් ජනයා හා ඔටු 

නදනනග් කතා වස්තුව. 

සමූද් ජනයා තම සීමා ඉක්මවා 

අපරාධ කරමින් (එය) නබොරු 

යැයි පැවසුනවෝය. 

 (11)َكذَّبَْت ثَُمودُ بَِطْغَواَها 



 

 

 

ඔවුන්නග් අභාගයවන්තයා නැගී 

සිටි විට,“නමය අල්ලාහ්නග් ඔටු 

නදනය. (නමයට හිංසා 

නනොකරනු) යැයි ද උනග් පැන් 

ස්ථානය (ජලය බීනමන් 

නනොවළක්වන්න) යැයි” ද 

අල්ලාහ්නග් දූතයා පැවසුනව්ය. 

فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل هللاِ نَاقَةَ  (12)إِِذ اْنبَعََث أَْشقَاَها 

 (13)هللاِ َوُسْقيَاَها 

එවිට ඔවුහු ඔහු ව නබොරු 

කනළෝය. පසුව උනග් නහර කපා 

දැමුනවෝය. එබැවින් ඔවුන්නග් 

පරමාධිපති ඔවුන්නග් පාපය 

නහ්තුනවන් ඔවුන් මත නව්දනාව 

පහළ කර සුනු විසුනු කනේය. 



 

 

 

එනමන්ම ඔවුන් ව සමතලා කර 

දැමුනව්ය. තවද ඔවුන්නග් 

අවසානය ගැන ඔහු බියවන්නන් 

නැත. 

اَها  فََكذَّبُوهُ فَعَقَُروَها فَدَْمدََم َعلَْيِهْم َربُُّهْم بِذَْنبِِهْم فََسوَّ

 (15)َوََل يََخاُف ُعْقبَاَها  (14)
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)රියරාත්( 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 21 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ



 

 

 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-7. අල්ලාහ්නග් බලය විදහා 

පාමින් ඒ මත දිවුරා වියදම් 

කිරීනම් මහිමය පිළිබඳ දන්වා 

සිටීම. 

රාත්රිය ආවරණය වන විට ඒ 

මත ද, දහවල (දීප්තිය) නහළි 

වන විට ඒ මත ද, පිරිමියා හා 

ගැහැනිය මැවූ ඔහු මත ද 

දිවුරමින්. 

َوَما  (2)َوالنََّهاِر إِذَا تََجلَّى  (1)َواللَّْيِل إِذَا يَْغَشى 

 (3)َخلََق الذََّكَر َواْْلُْنثَى 



 

 

 

නියත වශනයන්ම නුඹලානග් 

උත්සාහයන් විවිධය. 

 (4)إِنَّ َسْعيَُكْم لََشتَّى 

එනහයින් පරිතයාග කර, බිය 

බැතිමත් වී යහපත නගන 

සාක්ෂාත් කළ නකනනකු වූ කලී 

අපි ඔහුට පහසුව නවතට පහසු 

කරන්නනමු. 

ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى   (6)َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى  (5)فَأَمَّ

ُرهُ ِلْليُْسَرى   (7)فََسنُيَس ِ

8-11. මසුරුකම් පාන්නන්ට හිමි 

වන දඬුවම. 

තවද මසුරු වී, තමන් 

අවශයතාවන්නගන් නතොර 



 

 

 

(ස්වයං පූරිත) යැයි සිතා විශිෂ්ට 

නද් අසතයය කළ නකනනකු වූ 

කලී අපි ඔහු ව දුෂ්කරතාව 

නවතට පහසු කරන්නනමු. 

ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَى   (9)َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى  (8)َوأَمَّ

ُرهُ ِلْلعُْسرَ   (10)ى فََسنُيَس ِ

තවද ඔහු (නිරයට) ඇද වැටුණු 

විට ඔහුනග් ධනය ඔහුට 

ප්රනයෝජනය නගන නදන්නන් 

නැත. 

 (11)َوَما يُْغنِي َعْنهُ َمالُهُ إِذَا تََردَّى 

12-16. නිරය හා නබොරු 

කරන්නන් හට හිමි වන දඬුවම. 



 

 

 

නියත වශනයන්ම යහමඟ 

ඇත්නත් අප නවතය. තවද 

නියත වශනයන්ම එනලොව හා 

නමනලොව ඇත්නත් අපහට ය. 

َوإِنَّ لَنَا لَْْلَِخَرةَ َواْْلُولَى  (12)إِنَّ َعلَْينَا لَْلُهدَى 

(13) 

එනහයින් මම නුඹලාට 

ඇවිනළන ගින්න පිළිබඳ ව 

අනතුරු අඟවමි. 

 (14)فَأَْنذَْرتُُكْم نَاًرا تَلَظَّى 

පිටු පා අසතයය කළ 

අභාගයවන්තයා හැර නවන 

කිසිනවක් එහි පිවිස දැනවන්නන් 

නැත. 



 

 

 

الَِّذي َكذََّب َوتََولَّى  (15)ََل يَْصََّلَها إَِلَّ اْْلَْشقَى 

(16) 

17-21. අල්ලාහ්නග් මාර්ගනය් 

වියදම් කරන, නද්ව බිය 

හැඟීනමන් යුතු ව කටයුතු 

කරන උදවිය නිරනයන් ආරක්ෂා 

කිරීම. 

තවද තම ධනය පිරිනමා 

පිවිතුරු වන බිය බැතිමත් අය ව 

සැබැවින්ම අපි මුදවා ගන්නනමු. 

الَِّذي يُْؤتِي َمالَهُ يَتََزكَّى  (17)بَُها اْْلَتْقَى َوَسيَُجنَّ 

(18) 

තමා නවත තිබී පිරිනමනු ලැබූ 

කිසිදු සම්පතක් උත්තරීතර 

තම පරමාධිපතිනග් මුහුණට 



 

 

 

(තෘප්තිය අනප්ක්ෂානවන්) මිස 

(නවන) කිසිනවකු නවනුනවන් 

නනොවීය. තවද ඔහු මතු 

තෘප්තියට පත් වනු ඇත. 

إَِلَّ اْبتِغَاَء  (19)نِْعَمٍة تُْجَزى َوَما ِْلََحٍد ِعْندَهُ ِمْن 

 (21)َولََسْوَف يَْرَضى  (20)َوْجِه َرب ِِه اْْلَْعلَى 
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)නපරවරුව( 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 11 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ



 

 

 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-11. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමානග් හදවත 

ස්ථාවර කිරීම එතුමාණන් 

නකනරහි වූ අල්ලාහ්නග් 

ආශිර්වාදයන් අල්ලාහ්නගන් වූ 

ඇතැම් මඟ නපන්වීම්. 

නපරවරු ව මත දිවුරමින් 

 (1)َوالضَُّحى 

තවද රාත්රිය මත දිවුරමින් එය 

(දහවල) ආවරණය කරන විට, 

 (2)اللَّْيِل إِذَا َسَجى وَ 



 

 

 

නුඹනග් පරමාධිපති නුඹ ව 

අතහැර දැමුනව් නැත. එනමන්ම 

ඔහු අමනාප වූනය් ද නැත. 

 (3)َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى 

සැබැවින්ම, තවද ආරම්භයට 

වඩා අවසානය නුඹට වඩාත් 

යහපත් ය. 

 (4)َولَْْلَِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمَن اْْلُولَى 

තවද නුඹනග් පරමාධිපති නුඹට 

මතුවට පිරිනමනු ඇත. එවිට 

නුඹ තෘප්තියට පත් වනු ඇත. 

 (5)َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى 

ඔහු නුඹ ව අනාථනයකු නලස 

දුටුනව්ය. එවිට ඔහු රැකවරණය 



 

 

 

දුන්නන්ය. තවද නුඹ ව අතරමං 

වූනවකු නලස දුටුනව්ය. එවිට ඔහු 

මඟ නපන්වූනය්ය. තවද ඔහු නුඹ 

ව අවශයතාව ඇත්නතකු නලස 

දුටුනව්ය. එවිට ඔහු 

ස්වයංනපෝෂිත කනේය. 

َوَوَجدََك َضاَلًّ فََهدَى  (6)أَلَْم يَِجْدَك يَتِيًما فَآَوى 

 (8)َوَوَجدََك َعاِئًَّل فَأَْغنَى  (7)

එනහයින් අනාථයාට කටුක 

නලස නනොසළකනු. තවද 

අයදින්නා ව පලවා නනොහරිනු. 

තවද නුඹනග් පරමාධිපතිනග් 

ආශිර්වාදයන් ගැන නුඹ ප්රකාශ 

කරනු. 



 

 

 

ا اْليَتِيَم فَََّل تَْقَهْر  ا السَّاِئَل فَََّل تَْنَهْر  (9)فَأَمَّ َوأَمَّ

ْث  (10) ا بِنِْعَمِة َرب َِك فََحد ِ  (11)َوأَمَّ

 සූරත්94  අලම් නෂ්රහ් 

(අපි විවර නනොකනළමු ද?) 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 8 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 



 

 

 

1-8. අල්ලාහ් අබියස ඔහුනග් දූත 

මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා සතු නිලය. 

අපි නුඹනග් හදවත නුඹට රුළුල් 

නනොකනළමු ද? 

 (1)ْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك أَلَ 

නුනේ පිට තළමින් තිබූ නුඹනග් 

බර අපි නුඹනගන් ඉවත් කනළමු.  

الَِّذي أَْنقََض َظْهَرَك  (2)َوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرَك 

(3) 

තවද නුඹනග් කීර්තිය අපි නුඹට 

උසස් කනළමු. 

 (4)َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرَك 



 

 

 

එබැවින් නියත වශනයන්ම 

දුෂ්කරතාව සමඟ පහසු ව ඇත. 

සැබැවින්ම දුෂ්කාරතාව සමඟ 

පහසු ව ඇත. 

 (6)إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا  (5)فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا 

එබැවින්, නුඹ (නුඹනග් නලෞකික 

කටයුතු) අවසන් කළ විට 

(මතුනලොව කටයුතු සඳහා) නැගී 

සිටිනු. තවද නුඹනග් 

පරමාධිපති නවත නයොමු වනු. 

 (8)َوإِلَى َرب َِك فَاْرَغْب  (7)فَإِذَا فََرْغَت فَاْنَصْب 
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)අත්තික්කා( 



 

 

 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 8 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-8. අල්ලාහ් මිනිසාට ගරු කිරීම 

හා නද්ව ප්රතික්නෂ්පය හා 

පාපකම් නහ්තුනවන් ඔහු ව 

පහත් කිරීම. 

අත්තික්කා හා ඔලිව් මත ද, 

සිනායි කන්ද මත ද, අභයදායී 

නමම නගරය මත ද දිවුරමින්. 



 

 

 

ْيتُوِن  َوَهذَا  (2)َوُطوِر ِسينِيَن  (1)َوالت ِيِن َوالزَّ

 (3)اْلبَلَِد اْْلَِميِن 

සැබැවින්ම අපි මිනිසා ව ඉතා 

අලංකාර හැඩයකින් මැව්නවමු. 

පසු ව පහත්වූවන්නගන් වඩා 

පහත් වු අනයකු බවට අපි 

නැවත පත් කනළමු. 

ْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويٍم  ثُمَّ َردَْدنَاهُ  (4)لَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ

 (5)أَْسفََل َسافِِليَن 

විශ්වාස නකොට යහකම් කළවුන් 

හැර, ඔවුනට අවසන් නනොවන 

ප්රතිලල ඇත. 

اِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغْيُر  إَِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 (6)َمْمنُوٍن 



 

 

 

එබැවින් ඉන් පසු ව විනිශ්චය 

නබොරු යැයි නුඹට පැවසුනව් 

කුමක් ද? විනිශ්චකරුවන්නගන් 

මහා විනිශ්චයකරු අල්ලාහ් 

නනොනව්ද? 

يِن  بَُك بَْعدُ بِالد ِ أَلَْيَس هللاُ بِأَْحَكِم  (7)فََما يَُكذ ِ

 (8)اْلَحاِكِميَن 

 සූරත්96  නල්( අලක්-අල් 

)කැටිය 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 19 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ



 

 

 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-5. කියවීමට ඉනගනීමට හා 

ලිවීමට වූ නිනයෝගය. 

මැවූ නුඹනග් පරමාධිපතිනග් 

නාමනයන් කියවනු. 

 (1)اْقَرأْ بِْسِم َرب َِك الَِّذي َخلََق 

ඔහු මිනිසා ව නල් කැටිනයන් 

මැව්නව්ය. 

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق   (2)َخلََق اْْلِ

පෑනනන් ඉගැන් වූ අති 

නගෞරවනීය නුඹනග් 



 

 

 

පරමාධිපතිනග් නාමනයන් 

කියවනු. ඔහු මිනිසාට තමන් 

නනොදැන සිටි දෑ ඉගැන්වූනය්ය. 

َعلََّم  (4)الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم  (3)اْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم 

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم   (5)اْْلِ

6-8. මිනිසානග් ස්වභාවය හා 

පරමාන්ත දිනය පිළිබඳ අමතක 

කර දැමීම. 

නනොඑනස්ය, නියත වශනයන්ම 

මිනිසා සීමාව ඉක්මවා 

යන්නන්ය. තමන් ස්වාධීන යැයි 

ඔහු සිතන්නන්ය. නියත 

වශනයන්ම නැවත හැරී යනුනය් 

නුඹනග් පරමාධිපති නවතය. 



 

 

 

ْنَساَن لَيَْطغَى   (7)أَْن َرآهُ اْستَْغنَى  (6)َكَّلَّ إِنَّ اْْلِ

ْجعَى   (8)إِنَّ إِلَى َرب َِك الرُّ

9-19. අල්ලාහ්නග් මාර්ගනයන් 

වළක්වන අපරාධකරුවන් නවත 

වූ අවවාදය 

ගැත්තා සලාතය ඉටු කරන විට 

ඔහු ව වළක්වන අය ව නුඹ 

දුටුනවහිද? 

 (10)َعْبدًا إِذَا َصلَّى  (9)أََرأَْيَت الَِّذي يَْنَهى 

ඔහු යහමනඟහි සිටීම නහෝ බිය 

බැතිමත්භාවය පිළිබඳ අණ කර 

සිටීම නුඹ දුටුනවහිද? 

أَْو أََمَر بِالتَّْقَوى  (11)أََرأَْيَت إِْن َكاَن َعلَى اْلُهدَى 

(12) 



 

 

 

තවද ඔහු (සතයය) නබොරු කර 

පිටුපෑම නුඹ දුටුනවහි ද? 

 (13)أََرأَْيَت إِْن َكذََّب َوتََولَّى 

නියත වශනයන්ම අල්ලාහ් 

දකින්නන් යැයි ඔහු නනොදැන 

සිටිනය්ද? 

 (14)أَلَْم يَْعلَْم بِأَنَّ هللاَ يََرى 

නනොඑනස්ය. ඔහු එයින් 

නනොවැළකුනණ් නම් අපි ඉදිරි 

නළල් නකස් නරොදින් (ඔහු ව) 

ඇදනගන එන්නනමු. එනම් වැරදි 

කරමින් ද නබොරුකරමින් ද සිටි 

(ඔහුනග්) නළල් නකස් නරොදිනි. 



 

 

 

نَاِصيٍَة  (15)َكَّلَّ لَئِْن لَْم يَْنتَِه لَنَْسفَعَْن بِالنَّاِصيَِة 

 (16)َكاِذبٍَة َخاِطئٍَة 

එබැවින් ඔහු ඔහුනග් කැඳවුම් 

කරුවන්(වන උදව්කරුවන්)ව 

කැඳවත්වා! මතුවට අපි ද 

අපනග් (නිරනය් භාරකාර 

මලක්වරුන් වන) 

zසබානියාවරුන් ව 

කැඳවන්නනමු. 

بَانِيَةَ  (17)فَْليَْدُع نَاِديَهُ   (18)َسنَْدُع الزَّ

නනොඑනස්ය. නුඹ ඔහුට අවනත 

නනොවනු. නුඹනග් 

(පරමාධිපතිට) සජදා කරනු. 

තවද ඔහුට සමීප වනු. 

 (19)َكَّلَّ ََل تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِرْب 
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)දෑ 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 5 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-5. නලයිලතුල් කද්ර් රාත්රිනයහි 

මහිමයන් 



 

 

 

නියත වශනයන්ම අපි එය 

බලගතු රාත්රිනයහි පහළ 

කනළමු. 

 (1)نَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر إِ 

බලගතු රාත්රිය කුමක්දැ යි නුඹ 

ව දැනුවත් කනේ කුමක්ද? 

බලගතු රාත්රිය මාස දහසකට 

වඩා උතුම්ය. 

لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن  (2)َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدِر 

 (3)أَْلِف َشْهٍر 

මලක්වරුන් හා මහා ආත්මය 

(ජිබ්රීල්) තම පරමාධිපතිනග් 

අනුමැතිනයන් සෑම කරුණක්ම 

නගන එහි පහළ වන්නන්ය. 



 

 

 

وُح فِيَها بِإِْذِن َرب ِِهْم ِمْن ُكل ِ  ُل اْلَمََّلئَِكةُ َوالرُّ تَنَزَّ

 (4)أَْمٍر 

ශාන්තියයි ! එය අරුනණෝදය 

උදා වන කාලය නතක් පවතියි. 

 (5)َسََّلٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَعِ اْلفَْجِر 

 98 සූරත්  බය්යිනාත්-අල්

පැහැදිලි( )සාධකය 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 8 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ



 

 

 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-5. අල්ලාහ්නග් දූත මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාණන්නග් වැදගත්කම අල් 

කුර්ආනනය් මහිමය හා එහි 

දහම් ලත් ජනයා නවන් ව යාම. 

නව්ද ග්රන්ථ සතු ජනයා හා 

ආනද්ශ තබන්නන් අතුරින් වූ 

ප්රතික්නෂ්ප කළ අය තමන් 

නවත පැහැදිලි සාධකය 

පැමිනණන නතක් (ප්රතික්නෂ්ප 

කිරීනමන්) ඉවත්වන්නනෝ 

නනොවූහ. 



 

 

 

َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن لَْم يَُكِن الَِّذيَن 

يَن َحتَّى تَأْتِيَُهُم اْلبَي ِنَةُ   (1)ُمْنفَك ِ

එනම් පිවිතුරු කරන ලද පත්රිකා 

කියවන අල්ලාහ්නගන් වූ නද්ව 

දූතයා ය. 

َرةً   (2)َرُسوٌل ِمَن هللاِ يَتْلُو ُصُحفًا ُمَطهَّ

එහි නිවැරදි නීති රීති ඇත. 

 (3)ي َِمةٌ فِيَها ُكتٌُب قَ 

තවද නව්ද ග්රන්ථය පිරිනමනු 

ලැබූ ජනයා ඔවුනට පැහැදිලි 

සාධකය පැමිණීනමන් පසු ව 

මිස ඔවුහු නවන් ව නනොගියහ. 

َق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إَِلَّ ِمْن بَْعِد َما  َوَما تَفَرَّ

 (4)َجاَءتُْهُم اْلبَي ِنَةُ 



 

 

 

පිවිතුරු දහම අල්ලාහ්ට රුද 

කරමින් ඔහු ව නැමදීමටත් 

සලාතය ස්ථාපිත කිරීමටත් 

zසකාත් පිරිනැමීමටත් මිස 

ඔවුහු අණ කරනු 

නනොලැබුනවෝය. තවද ඍජු දහම 

වනුනය් එයයි. 

يَن  َوَما أُِمُروا إَِلَّ ِليَْعبُدُوا هللاَ ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ

َكاةَ َوذَِلَك ِديُن  ََّلةَ َويُْؤتُوا الزَّ ُحنَفَاَء َويُِقيُموا الصَّ

 (5)اْلقَي َِمِة 

6. නද්ව ප්රතික්නෂ්පකයින්ට 

දඬුවම හිමි බවට වූ ප්රතිාාව. 

සැබැවින්ම රුස්තක ලත් ජනයා 

හා ආනද්ශ තබන්නන් අතුරින් 

වූ ප්රතික්නෂ්ප කළවුන් නිරා 



 

 

 

ගින්නනහිය. ඔවුහු එහි 

සදාතනිකනයෝ නවති. ඔවුන්මය 

මැවීම් අතුරින් ඉතා අයහපත්ම 

මැවීම වනුනය්. 

ِب َواْلُمْشِرِكيَن فِي إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَا

 (6)نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها أُولَئَِك ُهْم َشرُّ اْلبَِريَِّة 

7,8. නද්ව විශ්වාසවන්තයින්ට 

ස්වර්ගය හිමි බවට වූ 

ශුභාරංචිය. 

සැබැවින්ම විශ්වාස නකොට 

දැහැමි ක්රියාවන් කළවුන් වන 

ඔවුහුමය මැවීම් අතුරින් නේෂ්ඨ 

වන්නනෝ. 

اِلَحاِت أُولَئَِك ُهْم َخْيُر  إِنَّ الَِّذينَ  آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 (7)اْلبَِريَِّة 



 

 

 

ඔවුන්නග් පරමාධිපති අබියස වූ 

ඔවුන්නග් ප්රතිලල වනුනය් 

පහළින් ගංගාවන් ගලා බස්නා 

අද්න් නම් ස්වර්ග උයන්ය. ඔවුහු 

එහි සදහටම සදාතනිකනයෝ 

නවති. අල්ලාහ් ඔවුන් ව 

පිළිගත්නත්ය. ඔවුහුද ඔහු ව 

පිළිගත්නතෝය. එය තම 

පරමාධිපතිට බිය වූ අයටය. 

َجَزاُؤُهْم ِعْندَ َرب ِِهْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتَِها 

اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبَدًا َرِضَي هللاُ َعْنُهْم َوَرُضوا 

 (8)َعْنهُ ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَّهُ 

 සූරත්99  ස්zඅ  සාල්zසිල්z

)කම්පනය( 



 

 

 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 8 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-8. අවසන් දිනනය් සිදු වන 

ඇතැම් අර්බුද හා අණුවක තරම් 

නහෝ යහපතක් නහෝ 

අයහපතක් කර ඇත්නම් ඒ 

පිළිබඳ සියුම් විනිශ්චය. 



 

 

 

මහනපොනළොව එහි 

කම්පනනයන් කම්පනය කරනු 

ලැබූ විට 

 (1)إِذَا ُزْلِزلَِت اْْلَْرُض ِزْلَزالََها 

මහනපොනළොව එහි ඇති බර 

බැහැර කරන විට 

 (2)َوأَْخَرَجِت اْْلَْرُض أَثْقَالََها 

එයට කුමක් වී ඇත්දැ යි මිනිසා 

පවසයි. 

ْنَساُن َما لََها   (3)َوقَاَل اْْلِ

එදින සැබැවින්ම නුනේ 

පරමාධිපති එයට දැනුම් දුන් 

බවට එය එහි නතොරතුරු 

පිළිබඳ දන්වා සිටියි. 



 

 

 

ُث أَْخبَاَرَها  بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لََها  (4)يَْوَمئٍِذ تَُحد ِ

(5) 

එදින තම ක්රියාවන් දැක ගනු 

පිණිස ජනයා කණ්ඩායම් 

වශනයන් පිටත් ව පැමිනණයි. 

 (6)ْوا أَْعَمالَُهْم يَْوَمئٍِذ يَْصدُُر النَّاُس أَْشتَاتًا ِليُرَ 

එනහයින් කවනරක් අණුවක් 

තරම් ප්රමාණයකින් යහපතක් 

කර ඇත්නත් ද ඔහු එය දැක 

ගනී. 

ةٍ َخْيًرا يََرهُ   (7)فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

කවනරක් අණුවක් තරම් 

ප්රමාණයකින් අයහපතක් කර 

ඇත්නත්ද ඔහු එය දැක ගනී. 



 

 

 

ا  ةٍ َشرًّ  (8)يََرهُ َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

 සූරත්100  දිව( ආදියාත්-අල් 

යන )දෑ 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 11 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-11. මිනිසා තම 

පරමාධිපතිනග් දායාදයන් 

ප්රතික්නෂ්ප කරන බවටත් ධනය 



 

 

 

අධික නලස ඇලුම් කරන බවටත් 

අවසාන දිනය පිළිබඳ ව අමතක 

කරමින් කටයුතු කරන බවටත් 

දිවුරා පැවසීම. 

හති දමමින් නව්ගනයන් දිව යන 

දෑ මත දිවුරමින් 

 (1)َواْلعَاِديَاِت َضْبًحا 

කුර ගැටීනමන් ගිනි රුරුරු 

නංවන දෑ මතද 

 (2)فَاْلُموِريَاِت قَْدًحا 

තවද අලුයනමහි ආක්රමණය 

කරන දෑ මතද දිවුරමින් 

 (3)فَاْلُمِغيَراِت ُصْبًحا 



 

 

 

එවිට එමගින් උන් දූවිලි 

නංවමින් කණ්ඩායම් වශනයන් 

(සතුරන්) මැදට පිවිනසති. 

 (5)فََوَسْطَن بِِه َجْمعًا  (4)فَأَثَْرَن بِِه نَْقعًا 

නියත වශනයන්ම මිනිසා තම 

පරමාධිපතිට ගුණමකුය. තවද 

ඇත්නතන්ම ඔහු එයට 

සාක්ෂිකරුනවක් නව්. තවද 

ඇත්නතන්ම ඔහු වස්තුවට දැඩි 

නලස ඇලුම් කරන්නනක් නව්. 

ْنَساَن ِلَرب ِِه لََكنُودٌ  َوإِنَّهُ َعلَى ذَِلَك لََشِهيدٌ  (6)إِنَّ اْْلِ

ِ اْلَخْيِر لََشِديدٌ  (7)  (8)َوإِنَّهُ ِلُحب 



 

 

 

නමුත් මිනීවළවල් තුළ ඇති දෑ 

පිට කරනු ලබන වග ඔහු 

නනොදන්නන් ද? 

 (9)أَفَََّل يَْعلَُم إِذَا بُْعثَِر َما فِي اْلقُبُوِر 

තවද හදවත් තුළ ඇති දෑ නහළි 

කරනු ලබන වග (ඔහු 

නනොදන්නන්) ද? 

دُوِر  َل َما فِي الصُّ  (10)َوُحص ِ

නියත වශනයන්ම එදින 

ඔවුන්නග් පරමාධිපති ඔවුන් 

පිළිබඳ ව සර්ව ප්රාාවන්තය. 

 (11) إِنَّ َربَُّهْم بِِهْم يَْوَمئٍِذ لََخبِيرٌ 



 

 

 

 සූරත්101   කාරිආ-අල්

කම්පනය( ඇති කරන 

)සිදුවීම 

 මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 11 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-11. අවසන් දිනනය් සිදු වන 

අර්බුද හා එහි දී මිනිසානග් 

තත්ත්වයන්. 



 

 

 

කම්පනය ඇති කරන සිදුවීමකි. 

කම්පනය ඇති කරන සිදුවීම 

කුමක් ද? කම්පනය ඇති කරන 

සිදුවීම කුමක්දැ යි නුඹට දැනුම් 

දුන්නන් කුමක්ද? 

َوَما أَْدَراَك َما  (2)َما اْلقَاِرَعةُ  (1)اْلقَاِرَعةُ 

 (3)اْلقَاِرَعةُ 

එදින මිනිසා විසිරී යන නම්රුන් 

නමන් වනු ඇත. 

 (4)يَْوَم يَُكوُن النَّاُس َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوِث 

තවද කඳු පීරනු ලැබූ නලොම් 

නමන් වනු ඇත. 

 (5)َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن اْلَمْنفُوِش 



 

 

 

එබැවින් තම (යහකම්හි) තුලාව 

බරින් වැඩි වූ අය නම්, ඔහු 

තෘප්තිමත් ජීවිතනයහි පසු 

නවයි. 

ا َمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُ  فَُهَو فِي ِعيَشٍة  (6)هُ فَأَمَّ

 (7)َراِضيٍَة 

තවද තම (යහකම්හි) තුලාව 

බරින් සැහැල්ලු වී ගිය අය නම්, 

ඔහුනග් වාසස්ථානය හාවියා 

නව්. 

ا َمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ  هُ َهاِويَةٌ  (8)َوأَمَّ  (9)فَأُمُّ

තවද එය (හාවියා) කුමක්දැ යි 

ඔබ ව දැනුවත් කනේ කුමක්ද? 



 

 

 

(එය) දැඩි උෂ්ණනයන් යුත් 

ගින්නකි. 

 (11)نَاٌر َحاِميَةٌ  (10)َوَما أَْدَراَك َما ِهيَْه 

 සූරත්102   තකාසුරු-අත්

අධික( ව රැස් )කිරීම 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 8 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 



 

 

 

1-8. නලෞකික ජීවිතය මත ඇති 

දැඩි ඇල්ම හා අවසන් දිනනය් 

නිරය පිළිබඳ ව මිනිසාට බිය 

වැද්දීම. 

නුඹලා මිනීවළවල් හමු වන තුරු 

තරඟ වදිමින් (වස්තුව) අධික 

නලස රැස් කිරීම (අල්ලාහ් ව 

සිහිපත් කිරීනමන්) නුඹලා ව 

නවනතකට නයොමු කර ඇත. 

 (2)َحتَّى ُزْرتُُم اْلَمقَابَِر  (1)التََّكاثُُر  أَْلَهاُكمُ 

එනස් නනොව, නුඹලා මතු දැන 

ගන්නනහුය. යළි එනස් නනොව, 

නුඹලා මතු දැන ගන්නනහුය. 



 

 

 

ثُمَّ َكَّلَّ َسْوَف تَْعلَُموَن  (3)َكَّلَّ َسْوَف تَْعلَُموَن 

(4) 

එනස් නනොව නුඹලා ස්ථාවර 

දැනුමින් දැන ගන්නනහු නම් 

නුඹලා සැබැවින්ම නිරය දකිනු 

ඇත. 

لَتََرُونَّ اْلَجِحيَم  (5)َكَّلَّ لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْليَِقيِن 

(6) 

පසු ව නුඹලා එය තිරසාර නලස 

දකිනු ඇත. 

 (7)ثُمَّ لَتََرُونََّها َعْيَن اْليَِقيِن 

තවද එදින නුඹලා (භුක්ති 

වින්දා වූ) සැප සම්පත් පිළිබඳ ව 

විමසනු ලබනු ඇත. 



 

 

 

 (8)ئٍِذ َعِن النَِّعيِم ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْومَ 

 සූරත්103  )කාලය( අස්ර්-අල් 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 3 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ් නග් 

නාමනයනි. 

1-3. නද්ව ප්රතික්නෂ්පකයානග් 

තත්ත්වය හා නද්ව 

විශ්වාසවන්තයානග් තත්ත්වය. 

කාලය මත දිවුරමින්.  



 

 

 

 (1)َواْلعَْصِر 

සැබැවින්ම මිනිස් වර්ගයා 

අලාභනයහි පසු නවති. 

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر   (2)إِنَّ اْْلِ

නමුත් (සතයය) විශ්වාස කර, 

දැහැමි ක්රියාවන් ඉටු කර, තවද 

සතය පිළිබඳ එකිනනකාට 

උපනදස් දී, තවද ඉවසීම 

පිළිබඳව ද එකිනනකාට උපනදස් 

දුන් අය හැර. 

اِلَحاِت َوتََواَصْوا  إَِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبِر  ِ َوتََواَصْوا بِالصَّ  (3)بِاْلَحق 
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නගමින් නින්දා බස් )කියන  



 

 

 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 9 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-9. ජනයාට අපහාස කරමින් 

නදොස් නගමින් කටයුතු කරන 

අයට මළවුන් නකනරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනනය් හිමි 

වන විපාකය පිළිබඳ ප්රතිාාව. 

නදොස් නගමින් නින්දා බස් 

කියන අපහාස කරමින් නක්ළාම් 



 

 

 

කියන සෑම නකනනකුටම 

විනාශය අත් නව්වා! ඔහු ධනය 

රැස් නකොට එය ගණන් 

කරන්නනක්ය. 

الَِّذي َجَمَع َماًَل َوَعدَّدَهُ  (1)َوْيٌل ِلُكل ِ ُهَمَزةٍ لَُمَزةٍ 

(2) 

නියත වශනයන්ම ඔහුනග් ධනය 

ඔහු ව සදාකල් ජීවත් කරනු 

ඇතැ යි ඔහු සිතයි. 

 (3)يَْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلَدَهُ 

එනස් නනොව සැබැවින්ම ඔහු 

හුතමානව හි නහළනු ලබයි. 

හුතමා ව යනු කුමක්දැ යි 

නුඹලා ව දැනුවත් කනේ 



 

 

 

කුමක්ද? එය අවුළනු ලැබූ 

අල්ලාහ්නග් ගින්නය. එය සිත් 

මත එබිකම් කරයි. (පසාරු 

කරයි) 

َوَما أَْدَراَك َما  (4)َكَّلَّ لَيُْنبَذَنَّ فِي اْلُحَطَمِة 

الَّتِي تَطَِّلُع َعلَى  (6)ةُ نَاُر هللاِ اْلُموقَدَ  (5)اْلُحَطَمةُ 

 (7)اْْلَْفئِدَةِ 

සැබැවින්ම එය, උස් කුලුනු තුළ 

(හිරකර) ඔවුන් වට කර 

ගන්නකි. 

 (9)فِي َعَمٍد ُمَمدَّدَةٍ  (8)إِنََّها َعلَْيِهْم ُمْؤَصدَةٌ 
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මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 



 

 

 

ආයාත් 5 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-5. ඇත් නස්නානව් කතා 

වස්තුව. 

නුඹනග් පරමාධිපති ඇත් 

නස්නාව සමඟ කටයුතු කනේ 

නකනස්දැ යි නුඹ නුදුටුනවහිද? 

 (1)أَلَْم تََر َكْيَف فَعََل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلِفيِل 

ඔවුන්නග් කුමන්ත්රණය මුළා 

කිරීනමහි පත් නනොකනේද? 



 

 

 

 (2)أَلَْم يَْجعَْل َكْيدَُهْم فِي تَْضِليٍل 

තවද ඔහු ඔවුන් මත රංචු 

වශනයන් කුරුල්ලන් එව්නව්ය. 

 (3)َوأَْرَسَل َعلَْيِهْم َطْيًرا أَبَابِيَل 

උන් ඔවුන් මත රුලුස්සන ලද 

මැටි වලින් වූ ගල් නහළුනව්ය. 

එවිට ඔවුන් ව කා දමන ලද 

පිදුරු නමන් ඔහු පත් කනේය. 

يٍل  فََجعَلَُهْم َكعَْصٍف  (4)تَْرِميِهْم بِِحَجاَرةٍ ِمْن ِسج ِ

 (5)َمأُْكوٍل 

 සූරත්106   කුනරයිෂ්

)කුනරයිෂ්වරු( 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 



 

 

 

ආයාත් 4 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-4. 1-4. කුනරයිෂ්වරුන් නවත 

පිරිනමන ලද දායාදයන් හා ඒවා 

පිරිනැමූ අල්ලාහ්ට නැමදුම් 

කරන නමන් ඔවුන් නවත කළ 

ඇරයුම. 

කුනරයිෂ්වරුන්හට 

හුරුරුරුදුකම් ඇති කිරීම 

නවනුනවන් ද  

يََّلِف قَُرْيٍش   (1)ِْلِ



 

 

 

ශීත හා ග්රීෂ්ම ඍතුවන් හි 

(වයාපාර කටයුතු සඳහා) 

තවලනමහි යෑමට ඔවුන්හට 

හුරුරුරුදුකම් ඇති කිරීම 

නවනුනවන් ද  

ْيِف  تَاِء َوالصَّ  (2)إِيََّلفِِهْم ِرْحلَةَ الش ِ

නමම නිවනස් පරමාධිපතිට 

ඔවුන් නැමදුම් කරත්වා ! 

 (3)اْلبَْيِت فَْليَْعبُدُوا َربَّ َهذَا 

කුසගින්නනන් (සිටි) ඔවුනට 

ආහාර පිරිනමා බිනයන් (සිටි) 

ඔවුනට ආරක්ෂාව පිරිනැමුනව් 

ඔහුය. 

 (4)الَِّذي أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف 
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)වස්තූන් 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 7 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-7. විනිශ්චය දිනය ප්රතික්නෂ්ප 

කරන්නන්නග් ගුණාංග හා 

කුහකයින්. 



 

 

 

විනිශ්චය දිනය නබොරු කරන 

අය නුඹ දුටුනවහි ද 

يِن  ُب بِالد ِ  (1)أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذ ِ

එනම් ඔහු කවනරක්ද යත් 

අනාථයා ව පලවා හරියි. තවද 

දුප්පතානග් ආහාරය (ලබා දීම) 

පිළිබඳ ව දිරි නනොගන්වයි. 

َوََل يَُحضُّ َعلَى َطعَاِم  (2)فَذَِلَك الَِّذي يَدُعُّ اْليَتِيَم 

 (3)اْلِمْسِكيِن 

එනමන්ම සලාතය ඉටු 

කරන්නන්හට විනාශය අත් 

නව්වා! ඔවුහු කවරහු ද යත් 

ඔවුහු තමන්නග් සලාතය 

පිළිබඳ ව සැලකිල්ලක් 



 

 

 

දක්වන්නනෝ නනොවූහ. අන් අයට 

නපන්වා (රුරසාරම් නදොඩ)න්නන් 

වූහ. නනොවටිනා අල්ප වස්තූන් 

(පිරි නැමීම) පවා වළක්වන්නනෝ 

වූහ. 

الَِّذيَن ُهْم َعْن َصََّلتِِهْم  (4)فََوْيٌل ِلْلُمَصل ِيَن 

َويَْمنَعُوَن  (6)الَِّذيَن ُهْم يَُراُءوَن  (5)ُهوَن َسا

 (7)اْلَماُعوَن 
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අසීමිත( )සම්පත් 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 4 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ



 

 

 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-3. නද්ව දූත මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා නවත අල්ලාහ් පිරිනැමූ 

භාගයය හා එතුමාණන්හට 

අවමන් කළවුනට දුන් 

ප්රතිචාරය. 

නියත වශනයන්ම අපි නුඹට 

අසීමිත සම්පත් පිරිනැමුනවමු. 

 (1)إِنَّا أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثََر 

එබැවින් නුඹ නුඹනග් 

පරමාධිපතිට සලාතය ඉටු කර 



 

 

 

නුඹ සනතකුනග් නගල කපා 

හරිනු. 

 (2)فََصل ِ ِلَرب َِك َواْنَحْر 

නියත වශනයන්ම නුඹට නදොස් 

පවරන්නා වන ඔහුමය 

නපළපත නනොමැත්තා. 

 (3)إِنَّ َشانِئََك ُهَو اْْلَْبتَُر 

 සූරත්109   කාෆිරූන්-අල්

නද්ව( )නයෝරතික්නෂ්පකප් 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 6 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ



 

 

 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-6. නද්ව ප්රතික්නෂ්පකයින්නග් 

දහමින් හා ඔවුන්නග් 

ඇදහිලිවලින් වැළකී සිටීම 

අනිවාර්යය බව දැන්වීම. 

අනහෝ නද්ව ප්රතික්නෂ්පකයිනි! 

 (1)ْل يَا أَيَُّها اْلَكافُِروَن قُ 

නුඹලා නමදින දෑ මම 

නනොනමදිමි. තවද නුඹලා ද මා 

නමදින දෑ නමදින්නනෝ 

නනොවන්නනහුය. 



 

 

 

َوََل أَْنتُْم َعابِدُوَن َما أَْعبُدُ  (2)ََل أَْعبُدُ َما تَْعبُدُوَن 

(3) 

තවද නුඹලා නැමදූ දෑ මම 

නමදින්නනක් නනොවූනයමි. මා 

නමදින දෑ නුඹලා ද නමදින්නනෝ 

නනොවූහ. 

َوََل أَْنتُْم َعابِدُوَن َما  (4)َوََل أَنَا َعابِدٌ َما َعبَْدتُْم 

 (5)أَْعبُدُ 

නුඹලාට නුඹලානග් දහමය. මට 

මානග් දහමය. 

 (6)لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِديِن 

 සූරත්110   නස්ර්-අන්

)උපකාරය( 



 

 

 

මදීනානවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 3 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-3. මක්කාහ් ජයග්රහණය හා 

එය නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමාණන්ට නියත 

වශනයන්ම හිමි වන බව දැනුම් 

දීම. 



 

 

 

අල්ලාහ්නග් උපකාරය හා 

(මක්කාහ්) ජයග්රහණය පැමිණි 

විටද 

 (1)إِذَا َجاَء نَْصُر هللاِ َواْلفَتُْح 

තවද අල්ලාහ්නග් දහමට ජනයා 

කණ්ඩායම් වශනයන් පිවිනසනු 

නුඹ දකින විට ද 

 (2)َوَرأَْيَت النَّاَس يَْدُخلُوَن فِي ِديِن هللاِ أَْفَواًجا 

එවිට නුඹ නුඹනග් 

පරමාධිපතිනග් ප්රශංසාව තුළින් 

ඔහු ව පිවිතුරු කරනු. තවද 

ඔහුනගන් සමාව අයැද සිටිනු. 

නියත වශනයන්ම ඔහු 

අතික්ෂමාශීලී විය. 



 

 

 

ابًا   (3)فََسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك َواْستَْغِفْرهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ

 සූරත්111  රට( මසද්-අල් ඉඳි 

)නකඳි 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 5 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-5. අබූ ලහබ් නවත හා ඔහුනග් 

බිරිය නවත වූ ආනක්රෝශය හා 



 

 

 

ඔවුන් නදනදනා රැනඳන 

ස්ථානය. 

අබූ ලහබ්නග් දෑත් විනාශ 

නව්වා! ඔහු ද විනාශ නව්වා ! 

 (1)تَبَّْت يَدَا أَبِي لََهٍب َوتَبَّ 

ඔහුනග් ධනය ද ඔහු ඉපැයූ දෑ ද 

ඔහුට ලලක් නගන දුන්නන් නැත. 

 (2)َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسَب 

මතුවට ඔහු ද දර උසුලන්නියක් 

වූ ඔහුනග් බිරිය ද අග්නි 

ජාලානවන් යුත් නිරයට පිවිස 

දැනවනු ඇත. ඇයනග් නගනලහි 

ඉඳි නකඳි වලින් යුත් කඹයකි. 



 

 

 

الَةَ  (3)َسيَْصلَى نَاًرا ذَاَت لََهٍب  َواْمَرأَتُهُ َحمَّ

 (5)ي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد فِ  (4)اْلَحَطِب 

 සූරත්112   ඉක්ලාස්-අල්

චිත්ත( )පාරිශුද්ධිය 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 4 කි. 

ِحْيمِ  حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-3. අල්ලාහ්නග් ඒකීයභාවය 

පිනයකු නහෝ දරුවකු නහෝ හවුල් 

කරුවකු නහෝ ඔහුට සමාන 



 

 

 

කිසිවකු නහෝ ඔහුට නනොමැති 

බව පවසමින් ඔහු ව පිවිතුරු 

කිරීම. 

(නබි මුහම්මද්) පවසනු. ඔහු 

එනම් අල්ලාහ් ඒකීයය. 

 (1)قُْل ُهَو هللاُ أََحدٌ 

අල්ලාහ් ස්වාධීනය. 

َمدُ   (2)هللاُ الصَّ

ඔහු ජනිත නනොකනේය. තවද 

ජනිත කරනු නනොලැබුනව්ය 

 (3)لَْم يَِلْد َولَْم يُولَْد 

තවද ඔහුට සමාන කිසිනවකු 

නනොවීය. 



 

 

 

 (4)َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحدٌ 

 සූරත්113   ෆලක්-අල්

)අරුනණෝදය( 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 4 කි. 

ِحيْ  حمِن الرَّ  مِ بِْسِم هللاِ الرَّ

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-5. මැවීම් තුළින් සිදු වන 

හානියන්නගන් ආරක්ෂාව 



 

 

 

උත්තරීතර අල්ලාහ් නවතින් 

පැතීම අනිවාර්යය. 

(නබි මුහම්මද්) නුඹ පවසනු. 

අරුනණෝදනය් පරමාධිපති 

නවතින් මම ආරක්ෂාව පතමි. 

ِ اْلفَلَِق   (1)قُْل أَُعوذُ بَِرب 

ඔහු මැවූ දෑහි හානිනයන් ද 

 (2)ِمْن َشر ِ َما َخلََق 

තවද අඳුර විහිදුණු විට එහි 

හානිනයන් ද 

 (3)َوِمْن َشر ِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب 

තවද ගැට මත පිඹින්නියන්නග් 

හානිනයන් ද 



 

 

 

 (4)َوِمْن َشر ِ النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَِد 

ඊර්ෂයා කරන්නා ඊර්ෂයා කළ 

විට එහි හානිනයන් ද 

(ආරක්ෂාව පතමි.) 

 (5)َوِمْن َشر ِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ 

 සූරත්114   නාස්-අන්

)මිනිසුන්( 

මක්කාහ්නවහි දී නහළිදරව් 

නකරුණකි. 

ආයාත් 6 කි. 

ِحْيمِ   حمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ



 

 

 

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම 

කරුණාන්විත අල්ලාහ්නග් 

නාමනයනි. 

1-6. ජින් හා මිනිසුන් අතුරින් වූ 

නරුරු බලනව්ගයන්නගන් 

ආරක්ෂාව අල්ලාහ් නවතින් 

පැතීම අනිවාර්යය. 

(නබි මුහම්මද්) නුඹ පවසනු. 

මිනිසුන්නග් නදවියා වූ ද 

මිනිසුන්නග් රජු වූ ද මිනිසුන්නග් 

පරමාධිපති නවතින් මම 

ආරක්ෂාව පතමි. 

ِ النَّاِس  لَِه إِ  (2)َمِلِك النَّاِس  (1)قُْل أَُعوذُ بَِرب 

 (3)النَّاِس 



 

 

 

සිත් තුළ කුතුහලයන් ඇති 

කරන ජින්නුන්නගන්ද, 

මිනිසුන්නගන්ද වූ කිලිටි කුකුස් 

ඇතිකරන්නානග් හානිනයන් 

(ආරක්ෂාව අල්ලාහ් නවතින් 

පතමි.) 

الَِّذي يَُوْسِوُس فِي  (4)ِمْن َشر ِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس 

 (6)ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس  (5)ُصدُوِر النَّاِس 


