
 

 

 

අල් මුහ්තසර් ෆී තෆ්සීර් අල් 

කුර්ආන් අල් කරීම් 

ජමාඅතුන් මිනල් උලමාඉ 

(විද්වතුන්ගෙන් පිරිසක්) 

ශ්රද්ධ අල් අුර්ආනය අිග්රහයේ  අ

සාරාාංශ අසාංහයලඅපරිව්ආතය  

https://islamhouse.com/2828481 

 ල් අමුහ්තස්ආඅෆීඅතෆ්සී්ආඅල් අ

ුර්ආනන්අල් අකරීම්  

o  78 සූරත්අලන්-යබඋඅ

(නරාංචි )  

https://islamhouse.com/2828481


 

 

 

 අල් මුහ්තසර් ෆී තෆ්සීර් අල් 

කුර්ආන් අල් කරීම්  

ශුද්ධ අල් අුර්ආනයේ  අිග්රහයේ   

සාරාාංශ   

ජුසුඋඅ30අලම්මා  

ල් අුර්ආනය  

< සාංහයලඅSinhala>  

 

—™ 

මාහි්ආඅරම්ඩීන්  

පරිව්ආතක 

ිගචාර අකිරීම  



 

 

 

ල් අුර්ආනන්අිග්රහය අකරයඅ

ිගද්ධවතුන්අපිරිස 

ල්  ක්ර්ආනීය අල ය ය අසහහයාඅ

වූඅල් අුර්ආනන්අිග්රහයඅකිරීේ ම්අ

ම යස්ථාාය   

ලධීක්ෂණ   

30අවැනිඅේ කොටස 

 ُسوَرةُ النَّبَإ  

  78 සූරත් අන්-නබඋ 

(ආරංචිය) 

මක්කාහ්ේ ේදී ේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ40අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ලපරිමිතඅද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ් ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-5. මරණින් පසුඅයැවතඅ

යැගිටුවනුඅලැබීමඅතහයවුරුඅකිරීම 

1. ුරමක්අපිළිබහව දඅඔවුන්අ

ිගමසාඅගනුේ  .අ2. මහයඟුඅවූඅ

නරාංචි අපිළිබහවඅ .අ3. එ අ

වයාහි, ඔවුන්අඑහිඅේ ේදඅබින්ය 

වීඅසටිඅදෑ .අ4. (එ ) එේ ස්ථඅ

ේ යොේ ේ.අඔවුන්අමතුඅදැයඅගනුඅ

ඇත.අ5.  ළිඅඑේ ස්ථඅේ යොේ ේ.අඔවුන්අ

මතු දැයඅගනුඅඇත. 

يم   ١َعمَّ يَتََسآَءلُوَن  ي ُهۡم ف يه   ٢َعن  ٱلنَّبَإ  ٱۡلعَظ  ٱلَّذ 

فُ   ٥ثُمَّ َكَّلَّ َسيَۡعلَُموَن  ٤َكَّلَّ َسيَۡعلَُموَن  ٣وَن ُمۡختَل 



 

 

 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

මළවුන් ේ කේ රන්අයැවතඅ

යැගිටුවනුඅලැබීමඅහයාඅලදාළඅ

ප්රතිඵලලඅපිරියැීමමඅගැයඅසාක්ිඅ

හයාඅසා කඅසහිතව තහයවුරුඅ

කිරීම. 

ිග්රහය :  

(1) ල් ලාහ්ටඅේ වයත්අලේ  ුරඅ

සමකරඅනේ ද්ධශඅතබන්යන්අ

ේ වතඅල් ලාහ්අතමඅදූත ාණන්අ

වූඅමුහයම්මද්ධ (ස් ල් ලාහු 

ලලලහිඅවස් ලම්) තුමාවඅ

එවීේ මන්අපසුවඅඔවුන්අ

එකිේ යකාඅිගමසාඅගනුේ  අකවරඅ

ේ ද ක්අපිළිබහවද? 



 

 

 

(2) ඔවුන්ේ ගන්අඇතැේ මක්අ

ඇතැේ මුරේ ගන් එමඅමහයත්අවූඅ

නරාංචි අපිළිබහඅිගමසයි.අඑ අ

යැවතඅයැගිටුවනුඅලැබීමඅපිළිබහඅ

ඇතුළත්අඔවුන්ේ ේඅරසූ් වර ා 

ේ වතඅඑවනුඅලැබූඅල් අුර්ආනය අ

ගැයයි.  

(3) එමඅල් අුර්ආනය අපිළිබහඅ

ව්ආණයාඅකිරීේ ම්දීඅඑ අ

හූනි මක්අදඅඑේ ස්ථත්අයැතිඵයම්, 

කිගඅේ පළක්ද, එේ ස්ථත් යැතිඵයම්, 

මන්තර ක්ද, එේ ස්ථත්අයැතිඵයම්අ

පැරැණ්යන්ේ ේඅප්රබන්  ක්දඅ

 න්යඅගැයඅඔවුහුඅමතේ ේද 

ඇතිඵඅකරගත්හය. 



 

 

 

(4) ඔවුන්අසතයඅපරිදිඅකරුණ 

එේ ස්ථඅේ යොේ ේ.අඑමඅල් අ

ුර්ආනය අමගින්අේ බොරුඅ

කරමින්අසටි වුන්අඑයින්අලත්වයඅ

යපුරුඅිගපාක අගැය 

ලවසායේ  දීඅදැයඅගනුඅඇත. 

(5) පසුවඅඑ අඔවුයටඅතහයවුරුඅ

වනුඅඇත. 

6-16. ල් ලාහ්ේ ේ බල අහයාඅ

ශක්තිඵ අේ පන්වාඅේ දයඅ

දෘශයමායඅසා කඅසහයඅ

මිහිතලේ  අදකින්යටඅලැේ බයඅ

ඔහුේ ේඅනශි්ආවාද න් 

6. ලපිඅමහයේ පොේ ළොව යවාතැන්අ

පළක්අේ ලසඅපත්අේ යොකේ ළමුඅද? 



 

 

 

7. තවද, කඳුඅකූඤ්ඤඅේ ලසඅද 

(පත්අේ යොකේ ළමුඅද?) 8. තවද, 

ලපිඅනුඹලාඅව (ස්ථත්රීඅපුරුෂ) යුගලඅ

වශේ  න්අමැේේ වමු.අ9. තවද, ලපිඅ

නුඹලාේ ේඅනින්දඅිගේ ේක ක් 

බවටඅපත්අකේ ළමු.අ10. තවද, ලපිඅ

රාත්රි අනවරණ ක්අබවටඅපත්අ

කේ ළමු.අ11. තවද, ලපිඅදහයවල 

(තමන්ේ ේ) ජීවේ යෝපා  (සලසාඅ

ගන්යක්) බවටඅපත්අකේ ළමු. 12. 

තවදඅලපිඅනුඹලාටඅඉහයළින්අ

ශක්තිඵමත් (ලහයස්ථ) හයතක්අ

නි්ආමාණ අකේ ළමු.අ13. තවදඅලපිඅ

දීප්තිඵේ  න්අදැ් ේ වයඅපහයයක්අ

බවට (සූ්ආ  ා) පත්අකේ ළමු.අ14. 

තවදඅලපිඅේ ම්ඝඅවලාවන්ේ ගන් 



 

 

 

(වැස) ජල අලධිකඅේ ලස 

(මහයේ පොේ ළොවට) පතිඵතඅකේ ළමු.අ

15. එමගින්අ ායය (ව්ආග) හයාඅ

වෘක්ෂලතාඅලපඅහයටගන්වනුඅ

පිණිස.අ16. තවද, ඝණවඅවැඩුණු 

(සරුසාර) උ න්අද (හයටඅගනුඅ

පිණිසඅඑේ ස්ථඅකේ ළමු.) 

ٗدا  َهَٰ بَاَل أَۡوتَاٗدا  ٦أَلَۡم نَۡجعَل  ٱۡۡلَۡرَض م   ٧َوٱۡلج 

ٗجا  ُكۡم أَۡزَوَٰ َوَجعَۡلنَا  ٩َوَجعَۡلنَا نَۡوَمُكۡم ُسبَاٗتا  ٨َوَخلَۡقنََٰ

بَاٗسا  َوبَنَۡينَا  ١١َوَجعَۡلنَا ٱلنََّهاَر َمعَاٗشا  ١٠ٱلَّۡيَل ل 

دَاٗدا  فَۡوقَُكمۡ  َراٗجا َوهَّاٗجا  ١٢َسۡبٗعا ش   ١٣َوَجعَۡلنَا س 

اٗجا  ت  َماٗٓء ثَجَّ َرَٰ َن ٱۡلُمۡعص  َج ب هۦ   ١٤َوأَنَزۡلنَا م  ل  نُۡخر 

ا َونَبَاٗتا  ٍت أَۡلفَافًا  ١٥َحب ٗ  ١٦َوَجنََّٰ

(6) මහයේ පොේ ළොවඅවාස අකිරීමටඅ

සුදුසුඅතැයක්අබවටඅලපිඅපුළු් අ

ේ යොකේ ළමුද? 



 

 

 

(7) මහයේ පොේ ළොවඅචලය අවීමඅ

වළක්වනුඅපිණිසඅඒඅමතඅකඳුඅ

කූඤ්ඤඅේ ලසඅලපිඅඇතිඵඅකේ ළමු. 

(8) ලේ හයෝඅජයයිනි!අලපිඅනුඹලාවඅ

යුගලඅවශේ  න්අමවාඅඇත්ේ තමු.අ

නුඹලාඅලතරඅපිරිමින්අහයාඅ

කාන්තාවන් ේ වතිඵ. 

(9) කා්ආ අබහුලත්වේ  න්අ

ඉවත්වඅනුඹලාටඅිගේ ේක අලබනුඅ

පිණිසඅලපිඅනුඹලාේ ේඅනින්දඅඇතිඵඅ

කේ ළමු.  

(10) නුඹලාඅිගළිඅවසාඅගන්යාඅ

වස්ථත්ර අේ මන්අඑහිඅතිඵේ බයඅ

ලඳුේ රන්අනුඹලාවඅනවරණ අ



 

 

 

කරඅගන්යටඅලපිඅරාත්රි  ඇතිඵඅ

කේ ළමු.  

(11) ඉපැයීේ ම්අහයාඅනහයාරඅහයාඅ

සම්පත්අේ සවීේ ම්අස්ථාාය ක්අ

බවටඅලපිඅදහයවලඅඇතිඵඅකේ ළමු.  

(12) නුඹලාටඅඉහයළින්අශක්තිඵමත් 

ේ ලසඅහයාඅඉතාඅසයුම්අේ ලසඅ

තයයඅලදඅලහයස්ථඅසතක්අලපිඅ

නි්ආමාණ අකේ ළමු.  

(13) ඉමහයත්වඅනේ ලෝක ක්අලබාඅ

ේ දයඅදැඩිඅේ ලසඅදැේ වයඅපහයයක්අ

බවටඅලපිඅහිරුඅතැනුේ වමු.  

(14) ව්ආෂාපතය අඇතිඵඅකරවයඅ

වළාවන් තුළින්අලධිකඅේ ලසඅ



 

 

 

ජල අවැගිේ රන්යටඅලපිඅ

සැළැස්ථසුේ වමු. 

(15) එමගින්අිගිග අවූඅ ායයඅ

ව්ආගඅහයාඅපැළෑටිඅව්ආගඅ

හයටගැීයමඅසහහයා . 

(16) එමගින්අගහයඅේ කොළඅහයාඅලතුඅ

රිකිළිඅඑකිේ යකඅඇමුණුනුඅඝයඅ

වතුඅලපිඅහයටඅගැන්වූේ  මු.අතමඅ

ශක්තිඵ අේ පන්වා ේ දයඅේ මවන්අ

නශි්ආවාදඅගැයඅල් ලාහ්අ

ේ මේ යහිඅකළඅපසුවඅ ළිඅලවදිඅ

කිරීම, මළවුන්ේ ගන්අ ළිඅ

යැගිටුවීම පිළිබහඅසහිඅගන්වනුඅ

ලබන්ේ න් .අඉන්අගමයඅවනුේ  අ

ේ මමඅනශි්ආවාදඅමැවීම්වලටඅ



 

 

 

බල අඇත්තාටඅමි ගි වුන්  ළිඅ

යැගිටුවීමටත්, ඔවුන්අිගභාග ටඅ

ලක්අකිරීමටත්අබල අඇතිඵඅබවටඅ

ලව ාරණ අකිරීම . පසුවඅඔහු 

ේ මේ ස්ථඅපවසාඅසටියි:  

17-30. ලවසන්අේ හයෝරාේ ේඅසදුවීම, 

එහිඅසදුඅවයඅල්ආබුද, සීමාවඅ

ඉක්මවාඅගි වුයටඅහිමිඅවයඅ

ප්රතිඵිගපාක සහයඅලපාේ  හිඅලදාළඅ

ප්රතිඵලලඅහිමිඅවීමටඅේ හ්තුඅවූඅ

සා ක 

17. නි තඅවශේ  න්ම 

තීරණාත්මකඅදිය ට (ලදාළ) 

ේ ේලාවඅනි මඅවීඅඇත. 18. සූ්ආ 

(ේ හයොරණෑඅව) පිඹිනුඅලබයඅ



 

 

 

දියේ  අදීඅනුඹලාඅකණ්ඩා ම්අ

වශේ  න්අයැගිටඅපැමිේ ණනු 

ඇත.අ19. තවදඅලහයසඅිගවෘතඅ

කරනුඅලැේ ේ.අඑිගටඅඑ අේ දොරටුඅ

බවටඅපත්අවනු ඇත.අ20. කඳු 

(තිඵබූඅතැන්අවලින්) ඉවත්අකරනුඅ

ලැේ ේ.අඑිගටඅඒවාඅමිරිඟුවක්අ

ේ මන්අවනුඅඇත.අ21. නි තඅ

වශේ  න්මඅනිර අපහයරඅේ දයඅ

ස්ථාාය ක්අවනුඅඇත.අ22. ඒ (එ ) 

සීමාවඅඉක්මවා  න්යවුන්අ

සහහයාඅහයැරීඅඑයඅස්ථාාය ක්අ

වශේ  නි.අ23. එහිඅඔවුහුඅයුගඅ

ගණයාවක්මඅේ වේ සන්යන් 

ේ වතිඵ.අ24. ඔවුන්අඑහිඅසසලසක්අ

ේ හයෝඅපාය ක්අේ හයෝඅරසඅ



 

 

 

ේ යොිගඳිතිඵ.අ25. යටයඅඋණුඅදි අ

සහය (නිරේ  අවැස න්ේ ේඅතුවාලඅ

වලින්අගලය) සැරවඅමිස. (ේ වයඅ

කිසවක්අයැත.) 26. (එේ ලසඅ

ඔවුයටඅලැේ බනුේ  අඔවුන්අකළඅ

ේ ද්ධට) සුදුසුඅප්රතිඵලල ක්අ

වශේ  නි.අ27. නි තඅවශේ  න්මඅ

ඔවුහු ිගනිශ්ච අලේ ප්ක්ෂාඅ

ේ යොකරමින්අසටි හය.අ28. තවදඅ

ඔවුහුඅලපේ ේඅවදන්අේ බොරුඅ ැයිඅ

පවසමින්අදැඩි ේ ලසඅප්රතිඵක්ේ පපඅ

කේ ළෝ .අ29. තවද, ලපිඅසෑමඅ

ේ ද ක්මඅලිඛිතඅවඅගණය අකරඅ

ඇත්ේ තමු.අ30. එබැිගන් නුඹලාඅ

රසඅිගඳිනු.අඑිගටඅකිසිගේ ටකඅ

දඬුවමඅමිස (ලන්අකිසවක්) ලපිඅ



 

 

 

නුඹලාටඅලධිකඅ

ේ යොකරන්ේ යමු.  ( ැයිඅනිරේ  අ

වැස න්ටඅපවසනුඅලැේ ේ.) 

ٗتا  يقََٰ يَۡوَم يُنفَُخ ف ي  ١٧إ نَّ يَۡوَم ٱۡلفَۡصل  َكاَن م 

َوفُت َحت  ٱلسََّمآُء فََكانَۡت  ١٨ٱلصُّور  فَتَۡأتُوَن أَۡفَواٗجا 

بٗ  بَاُل فََكانَۡت َسَرابًا  ١٩ا أَۡبَوَٰ إ نَّ  ٢٠َوُسي  َرت  ٱۡلج 

ۡرَصاٗدا  يَن مَ  ٢١َجَهنََّم َكانَۡت م  غ 
ب ث يَن  ٢٢اٗبا   ل  لطََّٰ

لََّٰ

َّلَّ يَذُوقُوَن ف يَها بَۡرٗدا َوََّل َشَرابًا  ٢٣ف يَهآ أَۡحقَاٗبا 

يٗما َوَغسَّاٗقا  ٢٤ فَاقًا  ٢٥إ َّلَّ َحم  ُهۡم إ نَّ  ٢٦َجَزاٗٓء و 

َساٗبا  ذَّاٗبا   َوَكذَّبُواْ ب   ٢٧َكانُواْ ََّل يَۡرُجوَن ح  ت نَا ك  ايََٰ

ٗبا  ٢٨ تََٰ هُ ك  فَذُوقُواْ فَلَن  ٢٩َوُكلَّ َشۡيٍء أَۡحَصۡينََٰ

يدَُكۡم إ َّلَّ َعذَابًا   ٣٠نَّز 

(17) මැවීම්අලතරඅේ වන්අකරවයඅ

තීරණාත්මකඅදිය අකිසදුඅ

ප්රමාද කින්අේ තොරවඅනි්ආණ අ



 

 

 

කරනුඅලැබූඅනි මිත ේ ේලාවකඅ

ේ පොේ රොන්දුඅවූඅපරිදිඅසදුවනුඅඇත.  

(18) ලේ හයෝඅජයයිනි, ේ හයොරණෑවඅ

මලක්වරුන්අ-ේ ද්ධවඅදූතයින්-අ

ේ දවයඅවරටඅපිඹියඅදියේ  දීඅ

නුඹලාඅකණ්ඩා ම් වශේ  න්අ

පැමිේ ණනුඅඇත.  

(19) ලහයසඅිගවරඅකරනුඅලැබඅ

ිගවෘතවඅඇතිඵඅේ දොරටුඅේ මන්අඑහිඅ

පැළීම්අඇතිඵඅේ ේ. 

(20) ිගහිදීඅ යඅදුහුිගලිඅේ මන් කඳුඅ

ිගතැන්අවීඅපසුවඅඑ අමිරිඟුවක්අ

බවටඅපත්අවනුඅඇත.  



 

 

 

(21) සැබැිගන්මඅනිර අපහයරඅ

දීමට ලේ ප්ක්ෂාේ වන්අසටියඅ

ස්ථාාය ක්අබවටඅපත්අේ ේ. 

(22) එ අලපරා කරුවන්ටඅහයැරී 

 යඅස්ථාාය ක්අවශේ  නි. 

(23) නිමක්අයැතිඵඅයුගඅ

ගණයාවක් ඔවුන්අඑහිඅරැඳීඅ

සටිතිඵ.  

(24) නිරේ  අගිනිඅනිවාලයඅසස්  

සුළඟඅඔවුන්අඑහිඅේ යොිගඳිතිඵ.අ

එේ මන්මඅඉමිහිරිඅපාීය අජල අ

ඔවුන්අඑහිඅරසඅේ යොිගඳිතිඵ. 

(25) දැඩිඅරපණේ  න්අයුත්අජල  

හයාඅනිරාඅවැස න්ේ ගන්අගලයඅ



 

 

 

ඕජස්ථඅහයැරඅේ වයඅකිසවක්අඔවුන්අ

ේ යොිගඳිතිඵ.  

(26) එ අඔවුන්අප්රතිඵක්ේ පප 

කරමින්අසටි, ේ යොමඟඅ මින්අසටිඅ

ිගෂ ටඅසරිළයඅප්රතිඵිගපාක ක්අ

වශේ  නි.  

(27) සැබැිගන්මඅඔවුන්අ

මතුේ ලොේ වහි ල් ලාහ්ේ ේඅ

ිගනිශ්ච ටඅබි අේ යොවීඅේ මේ ලොවඅ

ගතඅකළඅල අේ වතිඵ.අ

මතුේ ලොේ වහිඅ ළිඅයැගිටුවනුඅ

ලැබීම ගැයඅඔවුහුඅිගශ්වාසඅ

ේ යොකළහය.අඑේ ස්ථඅඔවුන්අ ළිඅ

යැගිටුවනුඅලැබීමඅගැයඅබි අ

වූේ  අයම්අල් ලාහ්ව ිගශ්වාසඅ



 

 

 

ේ කොටඅදැහයැමිඅක්රි ාවන්හිඅනිරතඅ

වන්යටඅතිඵබුණි.  

(28) ලපේ ේඅදූත ාණන්අේ වතඅ

පහයළ කරනුඅලැබූඅලපේ ේඅවදන්අ

ඔවුහුඅදැඩිඅේ ලසඅේ බොරුඅකළහය.  

(29) ඔවුන්ේ ේඅසෑමඅක්රි ාවක්ම 

ලපිඅසටහයන්අකරඅතැබුේ වමු.අඑ අ

ගණය අකරඅඇත්ේ තමු.අ

ඔවුන්ේ ේඅක්රි ාකාරකම්අලි යඅ

ේ ් ඛයවලඅලි නු ලැබඅඇත.  

(30) එේ හයයින්අසීමාවඅඉක්මවාඅ

කටයුතුඅකරයඅලපරා කරුවනි!අ

සදාඅදඬුවමඅභුක්තිඵඅිගඳිනු.අ

නුඹලාේ ේඅදඬුවම මතඅදඬුවමක්අ



 

 

 

මිසඅේ වයඅකිසවක්අලපිඅනුඹලාටඅ

ලධිකඅේ යොකරන්ේ යමු.  

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· ේ ම අමැවීම් සහහයාඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යයා  අක්රි ාත්මකඅවීමඅගැයඅ

මිනිසාඅමි අගි අපසුවඅ ළිත්අ

යැගිටුවීමට ශක්තිඵ අලැබීමඅ

පිළිබහඅේ පන්වාඅේ දයඅ

සා ක කි.අ· සීමාවඅඉක්මවාඅ

කටයුතුඅකිරීම නිර ටඅපිිගසීමටඅ

ේ හ්තුවක්අවන්ේ න් .අ· ේ දිග න්අ

ප්රතිඵක්ේ පපකඅකරන්යන්හයට 

දඬුවමඅගුණඅකරඅේ දනුඅලැේ ේ.  



 

 

 

31-36. ේ ද්ධවඅහයැඟීේ මන්අයුතුඅවඅ

ජීවත්අවන්යන්ටඅස්ථව්ආගේ  අ

ලැේ බයඅප්රතිඵලල 

31. නි තඅවශේ  න්මඅබි අ

බැතිඵමතුන්ටඅජ ්රහයණ අඇත.අ

32. උ න් හයාඅමිදිවතුඅදඅඇත.අ33. 

තවදඅපි යුරුඅේ යරාඅගි අසමඅ

ව ේ ස්ථඅකයයාවන්අදඅඇත.අ34. 

තවදඅපිරුණු ුරසලායඅදඅඇත.අ

35. නිපලලඅකාාඅබහයක්අේ හයෝ 

(ඔවුන්අලතර) කිසදුඅේ බොරුඅ

කිරීමක්අේ හයෝඅඑහිදීඅඔවුන් 

ශ්රවණ අේ යොකරතිඵ.අ36. (එ ) 

නුඹේ ේඅපරමාධිපතිඵේ ගන් 

(ලැේ බන්යා) වූඅප්රමාණවත්අ

දා ාද ක්අවය ප්රතිඵලල කි. 



 

 

 

ۡلُمتَّق يَن َمفَاًزا  ٗبا  ٣١إ نَّ ل  بَ  ٣٢َحدَآئ َق َوأَۡعنََٰ  َوَكَواع 

َهاٗقا  ٣٣أَۡتَراٗبا  َّلَّ يَۡسَمعُوَن ف يَها لَۡغٗوا  ٣٤َوَكۡأٗسا د 

ٗبا  ذََّٰ َساٗبا  ٣٥َوََّل ك  ب  َك َعَطآًء ح  ن رَّ  ٣٦َجَزاٗٓء م  

(31) තමඅපරමාධිපතිඵේ ේඅ

නිේ  ෝගඅපිළිපදිමින්, ඔහුඅ

තහයයම්අකළඅදැයින්අවැළකීඅ

සටිමින්අඔහුටඅබැතිඵමත්ව 

කටයුතුඅකරන්යන්හයටඅඔවුන්අ

පැතූඅපරිදිමඅජ ්රාහී සඅස්ථාාය අ

හිමිඅවනුඅඇත.අඑ අඋතුම්අවූඅ

ස්ථව්ආග යි. (දිවයඅේ ලෝක යි.)  

(32) එහිඅඋ න්අහයාඅමිදිඅවතු ඇත. 

(33) පි යුරුඅේ යරාඅගි අසමඅ

ව ේ ස්ථඅකයයාිග න්අදඅඇත.  



 

 

 

(34) පැන්අපිරුණුඅුරසලායඅද 

ඇත.  

(35) ස්ථව්ආගේ  අනිපලලඅකතාඅ

කිසවකටඅස්ථව්ආගවාසීන්අසවන්අ

ේ දන්ේ න්අයැත.අේ කේ යුරඅතවඅ

ේ කේ යුරඅහයටඅේ බොරු 

පවසන්ේ න්දඅයැත.  

(36) එ අල් ලාහ්අිගසන් ඔවුයටඅ

පිරියැමූඅතයාග කි.අඑේ මන්මඅ

ඔහුේ ගන්අලැබුණුඅපරිපූ්ආණඅවූඅ

දා ාද කි. 

37-40. මළවුන්අේ කේ රන්අ

යැගිටුවනුඅලබයඅදියේ  දීඅඇතිඵඅ

වයඅල්ආබුදඅහයාඅඒඅපිළිබහඅවඅේ ද්ධවඅ



 

 

 

ප්රතිඵක්ේ පපකයින්ට කරනුඅලබයඅ

ලවවාද  

37. (එ ) ලහයස්ථහිඅදඅ

මහයේ පොේ ළොේ වහි දඅඒඅේ දකඅ

ලතරඅපවතිඵයඅදෑහිඅද (ස ් ල) 

ලපරිමිතඅද ාන්ිගතඅවයඅ

පරමාධිපතිඵේ ගනි.අඔහුඅසමඟඅ

කාා කිරීමටඅඔවුහුඅබල අ

ේ යොදරන්යාහු .අ38. රූහ් (ේ ද්ධවඅ

දූතඅජිේරී් ) හයාඅමලක් 

(ේ ද්ධවදූත)වරුන් ේ පළඅගැසීඅයැගීඅ

සටියඅදියඅල්ආඅරහ්මාන් 

(ලපරිමිතඅද ාන්ිගත ාණන්) 

ලනුමැතිඵ අදුන්අේ කේ යුර හයාඅ

සතයඅදෑඅකාාඅකරන්ේ යුරඅමිස 

(ලන්අකිසේ වක්) කාාඅේ යොකරයි.අ



 

 

 

39. එ ම අසතය අවූඅදිය . 

එබැිගන්අ ේ මක්අලභිමතඅ

වන්ේ න්අදඅඔහුඅතමඅරේ 

(පරමාධිපතිඵ) ේ වතඅනපසුඅ යඅ

මා්ආග අේ තෝරාඅගනිත්වා! 40. 

නි තඅවශේ  න්මඅසීමපේ  හිඅ

පවතිඵයඅදඬුවමඅපිළිබහ වඅලපිඅ

නුඹලාටඅලවවාදඅකේ ළමු.අඑදියදීඅ

මිනිසාඅතමඅේ දලත්අේ පරටුකරඅ

කළඅදෑඅදැකඅගීය.අතවදඅ

ප්රතිඵක්ේ පප කරන්යා “ලේ හයෝ!අ

මාඅපස්ථඅබවටඅපත්අවීඅතිඵබි අ

යුතුමඅේ යොේ ේඅදැ”යිඅපවසයි. 

ن ِۖ ََّل  ۡحَمَٰ ت  َوٱۡۡلَۡرض  َوَما بَۡينَُهَما ٱلرَّ َوَٰ ب   ٱلسََّمَٰ رَّ

َطاٗبا  ۡنهُ خ  ئ َكةُ يَۡوَم  ٣٧يَۡمل ُكوَن م 
ٓ وُح َوٱۡلَملََٰ يَقُوُم ٱلرُّ

ُن َوقَاَل  ۡحَمَٰ َن لَهُ ٱلرَّ اِۖ َّلَّ يَتََكلَُّموَن إ َّلَّ َمۡن أَذ  َصف ٗ



 

 

 

 فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إ لَىَٰ  ٣٨َصَواٗبا 
ل َك ٱۡليَۡوُم ٱۡلَحقُِّۖ ذََٰ

يٗبا يَۡوَم يَنُظُر  ٣٩ابًا   َرب  هۦ  مَ  ُكۡم َعذَاٗبا قَر  إ نَّآ أَنذَۡرنََٰ

لَۡيتَن ي ُكنُت ٱ ۡلَمۡرُء َما قَدََّمۡت يَدَاهُ َويَقُوُل ٱۡلَكاف ُر يََٰ

ا  بََۢ  ٤٠تَُرَٰ

(37) ඔහුඅලහයස්ථඅහයාඅමිහිතලේ  අදඅ

ඒඅේ දකඅලතරඅඇතිඵඅදෑහිඅදඅ

පරමාධිපතිඵ ා .අේ මේ ලොවඅහයාඅ

මතුේ ලොේ වහිඅමහයා 

කාරුණික ා .අමිහිතලේ  අහයාඅ

ලහයේ ස්ථඅේ වේ සයඅකිසවුරඅේ හයෝඅ

ේ ේවාඅපරමාධිපතිඵේ ේඅ

ලනුමැතිඵේ  න්අේ තොරව 

ඔහුේ ගන්අකිසවක්අිගමසීේ ම්අ

ලයිතිඵ අේ යොලබනුඅඇත.  

(38) එ අජිේරී් අහයාඅමලක්වරුන්අ

ේ පළඅගැසීඅසටියඅදිය කි.අඑදියඅ



 

 

 

මහයාඅකාරුණික ාණන්අලවසරඅ

දුන් ල අමිසඅකිසවුරඅේ වනුේ වන්අ

මැදිහයත්අවීඅකතාඅකිරීමටඅ

හයැකි ාවඅකිසවුරටඅ

ේ යොලැේ බනුඅඇත.අේ දිග න්ේ ේ 

ඒකී ත්ව අිගදහයාඅපායඅ

ප්රකාශ අේ මන්අජජුඅේ ද්ධඅ

පමණක්අඑදියඅකතාඅකරනුඅ

ඇත.  

(39) ‘එහිඅකිසදුඅසැක ක්අයැත.අ

සැබැිගන්මඅඑ අසදුවන්යක්ම ’ 

 නුේ වන්අනුඹලාටඅිගස්ථතරඅ

කරනුඅලැබූ දිය කිඅේ ම .අ

එේ හයයින්අල් ලාහ්ේ ේඅදඬුවමින්අ

මිදීඅජ අලබන්යටඅලේ ප්ක්ෂාඅ

කරන්යන්, තමඅපරමාධිපතිඵ 



 

 

 

තෘප්තිඵ ටඅපත්වයඅලයුරින්අ

දැහයැමිඅක්රි ාවන්අසදුඅේ කොටඅඒඅ

මතඅපිහිටයඅජජුඅමා්ආග මඅ

පිළිපදිත්වා! 

(40) ලේ හයෝඅජයයිනි!අළගදීමඅ

සදුවන්යට  යඅදඬුවමඅගැයඅ

සැබැිගන්මඅලපිඅඔබටඅලවවාදඅ

කරන්ේ යමු.අඑ අේ මේ ලොේ වහිඅ

මිනිසාඅතමන්අක් අඇතිඵව සදුඅ

කළඅදෑහිඅප්රතිඵලලඅදකියඅදිය කි.අ

ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅකළඅජය ාඅ

දඬුේ මන්අගැළවීේ ම්අ

ලේ පක්ෂාේ වන් මළවුන්අ

ේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅලබයඅ

ක් හිඅ‘නුඹලාඅපසටඅපස්ථවනු’ 

 ැයිඅකි නුඅලබයඅසතුන්අේ මන්අ



 

 

 

මා දඅපසටඅපස්ථඅවීඅතිඵබුණාඅයම්අ

ේ කතරම්අයම්අලගේ න්දැයිඅඑදියඅ

ිගමසාඅසටිනුඅඇත. 

َعات    ُسوَرةُ النَّاز 

79අසූරත්අලන්-යාසනහ් (ගලවා 

ගන්ේ යෝ) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ46අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්අේ ේඅ

යාමේ  නි. 



 

 

 

1-14. ලවසන්අේ හයෝරාවඅසදුවීම, 

එහි පවතිඵයඅල්ආබුදඅහයාඅඑහිඅ

සටියඅේ ද්ධවඅනේ ද්ධශකයින්ේ ේඅ

තත්ත්ව  

1. සාහයසකඅේ ලසඅගලවන්යන්අ

මතඅදිවුරමින්. 2. තවද, මෘදුඅේ ලසඅ

ගලවන්යන්අමතඅද, දිවුරමින්. 3. 

තවද, පාේ වමින්අපිහියන්යන්අ

මතඅද, දිවුරමින්. 4. එිගට 

තරඟකාරීඅේ ලසඅතරඟඅ

වදින්යන්අමතඅද, දිවුරමින්. 5. 

තවදඅකටයුතුඅසැලසුම්අ

කරන්යන්අමතඅද, දිවුරමින්. 6. 

මහයත්අකම්පය කින් (ේ ලොව) 

කම්පය අවයඅදිය . 7. එ ට 

ලනුපිළිේ වළින්අකම්පය අයැවතඅ



 

 

 

සදුඅවනුඅඇත. 8. එදියඅහයදවත් 

(බිේ  න්) තැතිඵඅගනුඅඇත. 9. 

ඔවුන්ේ ේඅබැ් මඅබිේ  න්අයුතුවඅ

පවතී. 10. නි තඅවශේ  න්මඅලපිඅ

ේ පරඅතත්ත්ව ටමඅයැවතඅ

හයරවනු ලබන්ේ යෝඅවන්ේ යමුදැඅ

යිඅඔවුන්අපවසතිඵ. 11. ලපඅදිරාඅ

ගි අඇටකටුඅබවටඅපත්වූේ  අයම්අ

ද 12. එේ ස්ථඅයම්, එ අලලාභවන්තඅ

හයැරීමකිඅ ැයිඅඔවුන්අපවසතිඵ.අ13. 

එේ ස්ථ යම්අනි තඅවශේ  න්මඅඑ අ

එක්අභ ායකඅහයඬකි. 14. එිගට 

ඔවුන් (ිගනිශ්ච අසහහයා) 

එළිමහයන්අතැයක (සටින්ේ යෝ) . 

ت  َغۡرٗقا  َعَٰ ز 
ت  نَۡشٗطا  ١َوٱلنََّٰ َطَٰ ش  ت   ٢َوٱلنََّٰ ب َحَٰ َوٱلسََّٰ

ت  َسۡبٗقا  ٣َسۡبٗحا  ب قََٰ ت  أَۡمٗرا  ٤فَٱلسََّٰ يَۡوَم  ٥فَٱۡلُمدَب  َرَٰ



 

 

 

فَةُ  اج  فَةُ  ٦تَۡرُجُف ٱلرَّ اد  قُلُوٞب يَۡوَمئ ٖذ  ٧تَۡتبَعَُها ٱلرَّ

فَةٌ  ش   ٨َواج  ُرَها َخَٰ نَّا  ٩عَٞة أَۡبَصَٰ يَقُولُوَن أَء 

َرٗة  ١٠لََمۡردُودُوَن ف ي ٱۡلَحاف َرة   ٗما نَّخ  َظَٰ ذَا ُكنَّا ع  أَء 

َرٞة  ١١ ةٌ َخاس  َي  ١٢قَالُواْ ت ۡلَك إ ٗذا َكرَّ فَإ نََّما ه 

دَٞة  ح  َرة   ١٣َزۡجَرٞة َوَٰ  ١٤فَإ ذَا ُهم ب ٱلسَّاه 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

මරණ , යැවතඅයැගිටුවනුඅ

ලැබීම, එක්රැස්ථඅකරනුඅලැබීමඅහයාඅ

ිගනිශ්ච අකිරීමඅ යාදීඅකරුණුඅ

දැකඅගැීයමත් සමඟමඅයැවතඅ

යැගිටුවනුඅලැබීමඅහයාඅප්රතිඵලලඅ

පිරියැීමමඅේ බොරුඅ ැයිඅපවසමින්අ

සටිඅහයදවත්අතුළ පවත්යාඅ

ගැස්ථම. 

ිග්රහය :  



 

 

 

(1) කෲරඅහයාඅදැඩිඅේ ලසඅේ දිග න්අ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකරමින්අ

සටි වුන්ේ ේඅප්රාණඅගලවාඅ

ගන්යාඅමලක්වරුන් ේ හයවත්අ

ේ ද්ධවඅේ මේ හයකරුවන්අමතඅ

ල් ලාහ්අදිවුරමින්,  

(2) ේ දිග න්අමතඅිගශ්වාස අ

තැබූවන්ේ ේ ප්රාණඅපහයසුේ වන්අ

හයාඅසැහයැ් ලුේ වන්අශරීරේ  න්අ

මුදාඅහයරියඅමලක්වරුන්අමතඅදඅ

දිවුරමින්,  

(3) ලහයේ ස්ථඅසටඅමිහිතල ටඅ

ල් ලාහ්ේ ේඅනිේ  ෝගඅරැේ ගයඅ

පාේ වමින්අපැමිේ ණයඅ

මලක්වරුන්අමතඅදිවුරමින්, 



 

 

 

(4) ල් ලාහ්ේ ේඅනිේ  ෝග අඉටු 

කිරීේ මහිලාඅඇතැමුන්අ

පසුකරමින්අතරඟඅවැදඅඉදිරි ටඅ

 යඅමලක්වරුන්අමතඅදිවුරමින්, 

(5) ේ ද්ධවඅගැත්තන්ේ ේඅකටයුතුඅ

සහහයාඅභාරකාරත්ව අපිරියැමූඅ

මලක්වරුන්අේ මන්, තමඅකටයුතුඅ

ඉටුඅකිරීම සහහයාඅල් ලාහ්අඔවුන්අ

හයටඅනිේ  ෝගඅකළඅකරුණුඅ

ක්රි ාත්මකඅකරයඅමලක්වරුන්අ

මතඅදඅදිවුරමින්, සැබැිගන්ම 

ඔවුන්අිගනිශ්ච අහයාඅප්රතිඵලලඅ

පිරියැීමමඅසහහයාඅයැවතඅ

යැගිටුවනුඅලබයඅබවඅතරේ  අ

පවසාඅසටින්ේ න් . 



 

 

 

(6) පළමුවරටඅේ හයොරණෑවඅපිඹිනුඅ

ලබයඅිගටඅමහයේ පොේ ළොවඅ

කම්පය අේ වයි.  

(7) ඒඅසමඟමඅඊටඅපරවඅේ දවයඅ

පිඹුමදඅක්රි ාත්මකඅේ වයි.  

(8) එදියඅඇතැමුන්ේ ේඅහයදවත්අ

බිේ  න්අපසුේ වයි.  

(9) ලවමායේ  අසලුරණුඅ

ඔවුන්ේ ේඅබැ් ේ මන්අේ හයළිඅේ ේ.  

(10) ලපඅමි අගි අපසුඅයැවතඅ

ජීිගත ක්අලබන්ේ යමුඅදැයිඅඔවුන්අ

ිගමසමින්අසටිනුඅඇත.  



 

 

 

(11) ලපේ ේඅලස්ථථිඅදිරාඅේ ගොස්ථඅ

ශූයයඅවූඅපසුඅයැවතඅලපිඅ

යැගිටුවනුඅලබන්ේ යමුඅද  

(12) ලපිඅඑේ ස්ථඅ ළිඅයැගිටුවනු 

ලබන්ේ න්අයම්අඑ අඉමහයත්අ

පාඩුවකි.අමහයාඅලපරා  කිඅ ැයිඅ

ඔවුන්අපවසාඅසටිනුඅඇත.  

(13) යැවතඅයැගිටුවනුඅලැබීේ ම්අ

ක්රි ාවලි අපහයසු .අඑ අපිමටමටඅ

භාරඅකළඅමලක්වර ාේ ේඅඑකමඅ

එක්අහයඬක් පමණි.  

(14) එිගටඅමි අේ ගොස්ථඅ

ේ පොේ ළොවට වැළලුනුඅස ලුඅ

ේ දයාඅ ළිඅජීවමායවඅඒඅමතඅ

යැගීඅසටිනුඅඇත.  



 

 

 

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· තක්වාඅේ හයවත් ේ දිග න්අ

පිළිබහඅවූඅමතක අහයාඅ

බැතිඵමත්කමඅස්ථව්ආග ටඅ

පිිගසීමටඅේ හ්තුවක්අවන්ේ න් .අ· 

මළවුන්අේ කේ රන් යැගිටුවනුඅ

ලබයඅදියේ  අවයසයඅපිළිබහඅ

ේ මේ යහිඅකිරීමඅදැහයැමිඅක්රි ාවන්අ

කිරීමටඅමඟඅපාදනු ඇත.අ· 

ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කරන්යන්ේ ේඅප්රාණ න් කෲරඅ

හයාඅදැඩිඅේ ලසඅගලවාඅගන්යන්අ

ලතරඅේ දිග න්අිගශ්වාසඅ

කරන්යන්ේ ේඅප්රාණ න්අඉතාඅ

සැහයැ් ලුේ වන් හයාඅමෘදුඅේ ලසඅ

මුදවාලනුඅඇත.  



 

 

 

15-26. මූසා (ේ මෝසස්ථ) හයාඅ

ෆි්ආලවුන්ේ ේඅකතාඅවස්ථතුව, 

ෆි්ආලවුන්ටඅනි මඅවූඅදඬුවම 

15. මූසාේ ේඅේ තොරතුරුඅඔබටඅ

ලැබුේ ණ්ද? 16. ඔහුේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅිගසන්අඔහුඅවඅතුවාඅ

යම්අවූ පාරිශුද්ධ අනිම්යේ  දීඅ

ඇමතූඅිගට, 17. ඔබඅෆි්ආලවුන්අ

ේ වතඅ නු.අනි තඅවශේ  න්මඅ

ඔහුඅසීමාව ඉක්මවාඅේ ගොස්ථඅඇත. 

18,19. එිගටඅනුඹ (පාපේ  න්අමිදී) 

පිිගතුරුඅවීමටත්, මාඅනුඹටඅ

නුඹේ ේඅරේ (පරමාධිපතිඵ) 

ේ වතටඅමඟඅේ පන්වා, නුඹ 

(ඔහුට) බි වන්යටත්අනුඹට 

(කැමැත්තක්) ඇත්දැ?යිඅිගමසනු. 



 

 

 

20. එිගට, ඔහු(මූසා) ඔහුටඅමහයාඅ

සළුරණඅේ පන්වුේ   . 21. යමුත් 

ඔහු (ෆි්ආලවුන්) එ අේ බොරුඅ ැයිඅ

කීේ ේ .අතවද (එ ට) 

පිටුපෑේ ේ . 22. පසුඅව (ඔහුේ ගන්අ

ේ වන්අවී) පසුඅබැසඅේ ගොස්ථ (ඔහුට 

හයානිඅකිරීමට) වෑ ම්අකේ ේ . 23. 

එිගට ඔහු (ජය ා) රැස්ථඅේ කොට 

(ඔවුන්අව) ඇමතුේ ේ . 24. එිගට, 

“මමඅනුඹලාේ ේඅඋසස්ථඅ

පරමාධිපතිඵඅේ වමි”  ැයිඅඔහු 

(ෆි්ආලවුන්) පැවසුේ ේ . 25. 

එේ හයයින් ල් ලාහ්අේ මේ ලොවඅහයාඅ

පරේ ලොවඅදඬුවමටඅඔහුඅවඅහයසුඅ

කරඅගත්ේ ත් . 26. නි තඅ

වශේ  න්ම (ල් ලාහ්ට) 



 

 

 

බි වන්ේ යුරටඅඑහිඅපාඩමක් 

තිඵේ ේ. 

 ٓ يُث ُموَسىَٰ َك َحد  هُ َربُّهُۥ ب ٱۡلَواد   ١٥َهۡل أَتَىَٰ إ ۡذ نَادَىَٰ

ف ۡرَعۡوَن إ نَّهُۥ َطغَىَٰ  ٱۡذَهۡب إ لَىَٰ  ١٦ٱۡلُمقَدَّس  ُطًوى 

ٓ أَن تََزكَّىَٰ  ١٧ يََك إ لَىَٰ  ١٨فَقُۡل َهل لََّك إ لَىَٰ َوأَۡهد 

هُ ٱۡۡلٓيَةَ ٱۡلُكۡبَرىَٰ  ١٩َرب  َك فَتَۡخَشىَٰ  فََكذََّب  ٢٠فَأََرىَٰ

 ٢٣فََحَشَر فَنَادَىَٰ  ٢٢ثُمَّ أَۡدبََر يَۡسعَىَٰ  ٢١َوَعَصىَٰ 

َرة   ٢٤ىَٰ فَقَاَل أَنَ۠ا َربُُّكُم ٱۡۡلَۡعلَ  ُ نََكاَل ٱۡۡلٓخ  فَأََخذَهُ ٱَّللَّ

 ٓ ٓ  ٢٥َوٱۡۡلُولَىَٰ ۡبَرٗة ل  َمن يَۡخَشىَٰ ل َك لَع 
 ٢٦إ نَّ ف ي ذََٰ

(15) ලේ හයෝඅදහයම්අදූත ාණනි!අ

මූසාඅතම පරමාධිපතිඵඅසමඟත්අ

තමඅසතුරාඅවූඅෆි්ආලවුන්අසමඟත්අ

ක්රි ාඅකළඅනකාර අපිළිබහඅ

ේ තොරතුරුඅඔබට ලැබුේ ණහිද?  



 

 

 

(16) පාරිශුද්ධ අතුවාඅයම්අ

නිම්ය ටඅඔහුේ ේඅපරමාධිපතිඵඅ

ඔහුවඅකැහවූඅලවස්ථාාේ ේඅදී.  

(17) ඔහුඅඔහුට (මූසාට) ේ මේ ස්ථඅ

පැවසී :අඔබඅෆි්ආලවුන්අේ වතඅ

 නු.අසැබැිගන්මඅඔහුඅලපරා අ

කිරීේ මහිලා හයාඅඋඩගුකේ මන්අ

ඉක්මවාඅේ ගොස්ථඅඇත.  

(18) ලේ හයෝඅෆි්ආලවුන්!අේ ද්ධවඅ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකිරීේ මන්අහයාඅ

පාපකමින්අමිදීඅපිිගතුරුඅවන්යටඅ

කැමැත්තක් ඇද්ධදැයිඅඔහුේ ගන්අ

ඔබ (මූසා) ිගමසනු.  

(19) ඔබඅමවාඅඔබවඅනිරීක්ෂණ අ

කරමින්අසටියඅඔේ ේඅ



 

 

 

පරමාධිපතිඵඅේ වතඅමමඅඔබටඅ

මඟඅේ පන්වන්යම්.අඑිගටඅඔහුට 

බි අවීඅඔහුවඅතෘප්තිඵ ටඅපත්අ

කරයඅක්රි ාවන්අසදුඅකරන්ය.අ

ඔහුඅේ කෝප ටඅපත්අකරයඅදැයින්අ

ඔබ වැළේ කන්ය.  

(20) තමන්අල් ලාහ්අේ වතිඵන් 

එවනුඅලැබූඅදූත ාණන්අබවඅ

සහයතිඵකඅකරයඅලතිඵමහයත්අ

සා කඅමූසාඅතුමාඅඔහුටඅ

ඉදිරිපත්අකළහය.අඑ අලත හයාඅ

සැර ටිේ  අප්රාතිඵහයා්ආ  න් .  

(21) යමුත්, ෆි්ආලවුන්අඑමඅසා ක 

ේ බොරුඅකර, මූසාඅකවරඅේ ද ක්අ



 

 

 

පිළිබහඅලණඅකරඅසටිේ  දඅඑ ටඅ

දඅපිටුපාමින්අසටිේ   .  

(22) පසුවඅමූසාඅකවරඅේ ද ක්අ

පිළිබහ ිගශ්වාසඅකරන්යැයිඅ

පවසාඅසටිේ  අදඅඑයින්අඔහුඅ

මිදුේ න් .  

(23) මූසාඅපරාජ අකරනුඅපිණිස 

තමඅේ ස්ථයාවඅඑක්රැස්ථඅේ කොටඅ

ේ මේ ස්ථඅපැවසී .  

(24) නුඹලාේ ේඅඋත්තරීතරඅ

පරමාධිපතිඵ මමඅේ වමි.අමටඅහයැරඅ

ේ වයඅකිසවුරටඅලවයතඅවන්යටඅ

නුඹලාටඅලයිතිඵ ක්අයැත.  



 

 

 

(25) එිගටඅල් ලාහ්අඔහුව 

(ෆි්ආලවුන්ව) හයසුඅකේ ේ .අ

ේ මේ ලොේ වහිඅඔහුවඅමුහුේ ද්ධඅ

ගි් වාඅදඬුවම්අකළඅලතරඅ

මතුේ ලොේ ේදීදඅදැඩිඅේ ේදයාවටඅ

ලක් කරමින්අඔහුටඅදඬුවම්අලබාඅ

ේ දනුඅඇත.  

(26) ේ මේ ලොේ වහිඅහයාඅ

මතුේ ලොේ වහි කවරඅේ ද කින්අ

ලපිඅෆි්ආලවුන්අදඬුවමටඅලක්අ

කේ ේඅදඅඑහිඅල් ලාහ්ටඅ

බි වන්යන්අහයටඅඋපේ දස්ථඅඇත. 

එමඅඋපේ දස්ථඅමගින්අඔහුඅ

ප්රේ  ෝජයඅලබනුඅඇත.  



 

 

 

27-33. ල් ලාහ්ේ ේඅශක්තිඵ අ

ේ පන්වාඅේ දයඅිගදයාමායඅසා ක 

27. මැවීමටඅවඩාත්අදුපකරඅ

වන්ේ න් නුඹලාඅදඅයැතේ හයොත්අ

ලහයසඅද? එ අඔහු(ල් ලාහ්) 

නි්ආමාණ  කේ ේ . 28. ඔහු එහිඅ

ිග යඅඔසවා, පසුඅවඅඑ අනිවැරදිඅ

වඅසැකසුේ ේ . 29. තවදඅඔහුඅ

එහිඅරාත්රි  (ලඳුේ රන්) නවරණ අ

කර, එහිඅදහයවලඅේ හයළිඅකේ ේ . 

30. තවද මහයේ පොේ ළොවඅඉන්අ

පසුවඅඔහුඅඑ අදිගඅහයැරිේ   . 31. 

ඔහු එයින්අඑහිඅඇතිඵඅජල අදඅඑහිඅ

ඇතිඵඅතණබිම්අදඅමතුඅකේ ේ . 32. 

තවදඅකඳුඅද, එ අඔහුඅස්ථාාපිතඅ

කේ ේ . 33. (ඒ) නුඹලාටඅහයාඅ



 

 

 

නුඹලාේ ේඅේ ගොිගපළඅසතුන්ටඅ

භුක්තිඵ ිගඳීමක්අවශේ  නි. 

َها  َرفََع َسۡمَكَها  ٢٧َءأَنتُۡم أََشدُّ َخۡلقًا أَم  ٱلسََّمآُءُۚ بَنَىَٰ

َها  ىَٰ َها َوأَۡغطَ  ٢٨فََسوَّ  ٢٩َش لَۡيلََها َوأَۡخَرَج ُضَحىَٰ

َهآ  ل َك دََحىَٰ ۡنَها َمآَءَها  ٣٠َوٱۡۡلَۡرَض بَۡعدَ ذََٰ أَۡخَرَج م 

َها  َها  ٣١َوَمۡرَعىَٰ بَاَل أَۡرَسىَٰ ٗعا لَُّكۡم َو  ٣٢َوٱۡلج  َمتََٰ

ُكۡم  م  َۡنعََٰ  ٣٣ۡل 

(27) ලේ හයෝඅයැවතඅයැගිටුවනුඅ

ලැබීමඅ න්යඅේ බොරු කරන්යනි!අ

ල් ලාහ්ටඅලසීරුඅවනුේ  අ

නුඹලාවඅඇතිඵඅකිරීමදඅඑේ ස්ථත්අ

යැතිඵයම්අලහයසඅද? ඔහුඅඑ අ

මැවී .  

 (28) එහිඅිග යඅඉහයළටඅඋස්ථඅකර 

තැබී .අපසුවඅඑ අරිසඅේ ලසඅහයැඩඅ



 

 

 

ගැස්ථවී .අඑහිඅකිසදුඅඉරිතැලීමක්අ

ේ හයෝඅපැ් මක්අේ හයෝඅලඩුවක් ේ හයෝඅ

දැකඅගතඅේ යොහයැක.  

(29) හිරුඅලවරටඅ යඅිගටඅඑහි 

රාත්රි අලඳුරුඅකේ ේ .අහිරුඅඋදාඅ

වයඅිගටඅඑහිඅනේ ලෝක අේ හයළිඅ

කේ ේ .  

(30) ලහයසඅමැවීේ මන්අපසුඅ

මහයේ පොේ ළොවඅදිගුඅහයැරිේ   .අ

එ ටඅලවශයඅස ලුඅදෑඅඑහිඅඇතිඵඅ

කේ ේ .  

(31) ජල අගලාඅ යඅඋ් පත්අඑහිඅ

මතුඅේ කොටඅසතුන්ේ ේඅනහයාර අ

සහහයාඅතණබිම්අහයටඅගැන්වී .  



 

 

 

(32) මහයේ පොේ ළොවඅශක්මත්අ

කරනුඅවස්ථ එහිඅකඳුඅපිහිටවී .  

(33) ලේ හයෝඅජයයිනි!අේ ම්අස ් ලඅ

ඔබටඅහයාඅඔේ ේඅේ ගොිගපළඅ

සතුන්ටඅභුක්තිඵඅිගඳිනුඅපිණිස .අ

එබැිගන්අේ ම් ස ් ලඅමැවූඅ

ල් ලාහ්අඔවුන්ව (මිනිසුන්ව) යවඅ

මැවීමකින්අයුතුවඅ ළිඅලවදිඅ

කරවන්යටඅේ යොහයැක්ේ කුර 

ේ යොවන්ේ න් .  

34-39. ලවසන්අේ හයෝරාේ ේඅසදුඅ

වීම, ේ ද්ධව ප්රතිඵක්ේ පපකයින්ටඅ

හිමිඅස්ථාාය  

34. එේ හයත්අමහයත්අවයසය අ

පැමිණිඅිගට, 35. එදියඅමිනිසාඅ



 

 

 

තමන් (ේ මේ ලොව) උත්සාහයඅකළඅ

දෑඅසහිපත් කරන්ේ න් . 36. තවද 

යරඹන්යන්අහයටඅනිර අේ හයළිඅ

කරනුඅලබයි. 37. එේ හයයින්අ

සීමාවඅඉක්මවාඅගි අල අවූඅකලී, 

38. තවදඅඔහු ේ මේ ලොවඅජීිගත අ

ේ තෝරාඅගත්ේ ත් . 39. 

සැබැිගන්මඅනිර අවයඅඑ ම  

(ඔවුන්ේ ේ) නිවහයයඅවන්ේ න්. 

ةُ ٱۡلُكۡبَرىَٰ فَإ ذَا  ُن  ٣٤َجآَءت  ٱلطَّآمَّ نَسَٰ يَۡوَم يَتَذَكَُّر ٱۡۡل 

يُم ل َمن يََرىَٰ  ٣٥َما َسعَىَٰ  َزت  ٱۡلَجح  ا  ٣٦َوبُر   فَأَمَّ

ةَ ٱلدُّۡنيَا  ٣٧َمن َطغَىَٰ  فَإ نَّ  ٣٨َوَءاثََر ٱۡلَحيَوَٰ

َي ٱۡلَمۡأَوىَٰ  يَم ه   ٣٩ٱۡلَجح 

(34) එහිඅල්ආබුදවලින්අස ් ලඅ

නවරණ අකරය ේ දවයඅපිඹුමඅ



 

 

 

පිඹිනුඅලැබඅේ ලොවඅලවසාය අ

සදුවයඅිගට, 

(35) තමන්අකළින්අසදුඅකළඅ ම්අ

 හයපතක්අවුවදඅල හයපතක්අ

වුවදඅමිනිසාටඅඒවාඅසහිපත්අවනුඅ

ඇත.  

(36) නිර අේ ගයැිගත්අඑ අ

බලන්යන්අහයටඅඔවුන්ේ ේඅදෑස්ථඅ

ඉදිරිේ  මඅතබනුඅඇත.  

(37) එිගට, කවේ රුරඅේ යොමේ ගහිඅ

සීමාවඅඉක්මවාඅගිේ  ද  

(38) සදාඅපවතිඵයඅමතුේ ලොවඅ

ජීිගත අලතහයැරඅදමාඅිගයාශඅවීඅ



 

 

 

 යඅේ මේ ලොවඅජීිගත අේ තෝරාඅ

ගත්ේ ත්ද 

(39) එිගට, නිරාඅගින්යඅඔහුඅ

පිිගේ සයඅලැගුම්හයලඅවනුඅඇත.  

40,41- ේ ද්ධවඅබි අහයැඟීේ මන්අජීවත්අ

වූවයටඅහිමිඅස්ථාාය  

40. තවද, තමඅපරමාධිපතිඵේ ේඅ

සන්නි ාය(ේ  අේ පීයඅසටීම)ටඅ

බි අවීඅතමඅනත්ම අ

නශාවන්ේ ගන්අවළක්වා ගත්අල අ

වූඅකලී, 41. සැබැිගන්ම ස්ථව්ආග අ

වයඅඑ ම  (ඔවුන්ේ ේ) නිවහයයඅ

වන්ේ න්. 



 

 

 

ا َمۡن َخاَف َمقَاَم َرب  هۦ  َونََهى ٱلنَّۡفَس َعن  ٱۡلَهَوىَٰ  َوأَمَّ

َي ٱۡلَمۡأَوىَٰ  ٤٠  ٤١فَإ نَّ ٱۡلَجنَّةَ ه 

(40, 41) එේ මන්මඅකවේ රුරඅයම්අ

තමඅපරමාධිපතිඵ ඉදිරිේ  අේ පීයඅ

සටීමටඅබිේ  න්අයුතුවඅඔහුඅ

තහයයම්අකළඅදැයින්අ

වැළේ කන්ේ න්දඅඑිගටඅඔහුඅ

පිිගේ සය ලැගුම්හයලඅස්ථව්ආග  

(දිවයඅේ ලෝක ) වනුඅඇත.  

42-46. ලවසන්අේ හයෝරාවඅසදුඅවයඅ

නි මිතඅේ ේලාවඅපිළිබහඅදැනුමඅ

ල් ලාහ්අේ වතඅපමණක්අ

පවතිඵන්ේ න්අ යඅවග. 

42. එමඅේ හයෝරාවඅඑ අකවදාඅ

සදුවන්ේ න්අදැයිඅඔවුහුඅඔබේ ගන්අ



 

 

 

ිගමසතිඵ. 43. ඒඅපිළිබහඅපැවසීමටඅ

ඔබටඅුරම(යඅබල )ක්අතිඵේ ේද? 

44. එහිඅලවසන්අතීන්දුවඅනුඹේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅේ වතඅ . 45. ඒඅ

පිළිබහඅබි අවන්යන්ට 

සැබැිගන්මඅනුඹඅලවවාදඅ

කරන්ේ යක්අපමණි. 46. 

සැබැිගන්මඅඔවුන්අඑදියඅසවස්ථඅ

කාල ක්අේ හයෝඅදිවා කාල ක්අ

ේ හයෝඅමිසඅරැඳීඅේ යොසටි ාක්අ

ේ මනි. 

لُونََك يَۡس  َٔ َها ٔ  ف يَم  ٤٢َعن  ٱلسَّاَعة  أَيَّاَن ُمۡرَسىَٰ

َهآ  ۡكَرىَٰ ن ذ  َهآ  ٤٣أَنَت م  إ نََّمآ  ٤٤إ لَىَٰ َرب  َك ُمنتََهىَٰ

َها  ُر َمن يَۡخَشىَٰ َكأَنَُّهۡم يَۡوَم يََرۡونََها لَۡم  ٤٥أَنَت ُمنذ 

َها  يَّةً أَۡو ُضَحىَٰ  ٤٦يَۡلبَثُٓواْ إ َّلَّ َعش 



 

 

 

(42) ලේ හයෝඅදූත !අයැවතඅ

යැගිටුවනුඅලැබීමඅේ බොරු 

කරන්යන්අවයඅඔවුහුඅඑමඅ

ලවසන්අේ හයෝරාවඅකවදාඅ

එන්ේ න්දැයිඅඔේ බන්අිගමසනුඅ

ඇත.  

(43) ඔවුයටඅඔබඅඒඅපිළිබහඅ

පවසය තරමටඅඒඅගැයඅදැනුමක්අ

ඔබටඅයැත.අඑ අඔබේ ේඅ

කටයුත්තක්අදඅේ යොේ ේ.අ

ඇත්ේ තන්මඅඔේ ේඅකටයුත්තඅ

වනුේ   ඒඅසහහයාඅසූදායම්අ

කරවීම .  



 

 

 

(44) ලවසන්අදිය අපිළිබහඅදැනුම 

ඇත්ේ ත්අඔේ ේඅපරමාධිපතිඵටඅ

පමණ .  

(45) සැබැිගන්මඅඔබඅඑමඅලවසන් 

ේ හයෝරාවඅපිළිබහඅබි වන්යන්අ

හයටඅලවවාදඅකරන්ේ යුරඅපමණි.අ

ඔේ ේඅලවවාද අතුළින්අප්රේ  ෝජයඅ

ලබනුේ   ඔවුහුම .  

(46) ලවසන්අේ හයෝරාවඅදෑසන්ම 

දකියඅදියඅඔවුන්අේ මේ ලොවඅජීවත්අ

වූේ  අඑක්අදියකඅදහයව් අ

කාල ක්අේ හයෝඅඑහිඅලලු ම්අ

කාලක්අපමණක්  ැයිඅසතනුඅ

ඇත.  

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   



 

 

 

·ඇරයුම් කරනුඅලබන්යාඅ

ඉදිරිේ  අකාරුණිකවඅකතාඅ

කිරීමඅලනිවා්ආ  .අ· ල් ලාහ්අ

පිළිබහ බි අඇතිඵඅකරඅගැීයමත්අ

තමඅනත්ම අනශාවන්ේ ගන්අ

වළක්වාඅගැීයමත්, ස්ථව්ආග ටඅ

පිිගසීේ ම්අේ හ්තුඅසා ක ලතුරින්අ

සමහයරක්අේ වතිඵ.අ· ලවසන්අ

ේ හයෝරාවඅපිළිබහඅදැනුම ල් ලාහ්අ

හයැරඅේ වයඅකිසවුරඅේ යොදීය.අ

ලහයස්ථඅහයාඅමැවීේ මහිඅතතුඅ

පැහයැදිලිඅකරමින්අල් ලාහ්අ

පිළිබහ ිගස්ථතරඅකිරීම.  

 ُسوَرةُ َعبَسَ 



 

 

 

80අසූරත්අලබස (ඔහුඅරවාඅබලාඅ

හයැරුේ න් .) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ42අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිතඅද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ් ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-10. ඉේනුඅඋම්මිඅමක්තූම් 

(රළි ් ලාහුඅලන්හු) තුමාේ ේඅ

ිගෂ අසම්බන් ේ  න්අයබි 

(ස් ල් ලාහුඅලලයිහි වස් ලම්) 

තුමාණන්අේ වතඅල් ලාහ්අදුන්අ

ලවවාද . 



 

 

 

1. ඔහුඅරවාඅබලාඅහයැරුේ න් . 2. 

(ඒ) ලන් ේ  ුරඅඔහුඅේ වතඅ

පැමිණීමඅේ හ්තුඅේ කොටේ ගය . 3. 

තවද, ඔහු පිිගතුරුඅිග අහයැකිඅ

 ැයිඅනුඹඅවඅදැනුවත්අකරඅසටිේ  අ

ුරමක්අද? 4. එේ ස්ථඅයැතේ හයොත්අ

ඔහුඅේ මේ යහිඅකරඅඑමඅේ මේ යහිඅ

කිරීම ඔහුටඅප්රේ  ෝජයවත්අවනුඅ

ඇතැයිඅ(නුඹඅවඅදැනුවත්අකරඅ

සටිේ  අුරමක්අද?) 5. ( හයමගඅ

පිළිබහඅතමන්හයට) ලවශයතාවඅ

ේ යොමැතිඵඅබව සතයඅල අවූඅකලී, 

6. එිගට, නුඹඅඔහුඅේ වතටඅ

ලව ාය අේ  ොමුඅකරන්ේ යහි . 

7. තවද, ඔහුඅපිිගතුරුඅේ යොවීමඅ

ගැයඅඔබඅේ කේ රහිඅේ දොසක්අ



 

 

 

ේ යොමැත. 8,9. තවද, බි අවූඅ

තත්ත්වේ  අඔබඅේ වතඅ

කැපවීේ මන්අපැමිණිඅල අවූඅකලී, 

10. එිගටඅනුඹඅඔහුඅපිළිබහඅ

ේ යොසලකාඅහයැරිේ  හිඅ . 

 ٓ يَك  ٢أَن َجآَءهُ ٱۡۡلَۡعَمىَٰ  ١َعبََس َوتََولَّىَٰ َوَما يُۡدر 

 ٓ كَّىَٰ كۡ  ٣لَعَلَّهُۥ يَزَّ ٓ أَۡو يَذَّكَُّر فَتَنفَعَهُ ٱلذ   ا َمن   ٤َرىَٰ أَمَّ

كَّىَٰ  ٦فَأَنَت لَهُۥ تََصدَّىَٰ  ٥ٱۡستَۡغنَىَٰ  َوَما َعلَۡيَك أََّلَّ يَزَّ

ا َمن َجآَءَك يَۡسعَىَٰ  ٧ فَأَنَت  ٩َوُهَو يَۡخَشىَٰ  ٨َوأَمَّ

 ١٠َعۡنهُ تَلَهَّىَٰ 

ඉලක්කගත කරුණු:  

ල් අුර්ආනන්අඇරයුේ ම්අ

 ාා්ආා , එමගින්අප්රේ  ෝජය 

ලබන්යන්ේ ේඅේ ගෞරව අහයාඅඑ අ

පිටුඅදකින්යන්ේ ේඅපහයත්භාව .  



 

 

 

ිග්රහය :  

(1) ල් ලාහ්ේ ේඅදූත ාණන්අතමඅ

මුහුණඅඇඹු් අේ කොටඅපිටුපෑේ ේ .  

(2) එේ ස්ථඅපිටුපෑේ ේඅලේදු් ලාහ් 

ඉේනුඅඋම්මුඅමක්තූම්අතුමාඅ

එතුමාේ ගන්අ හයමඟඅලබන්යටඅ

පැමිණීමඅේ හ්තුේ වනි.අඔහුඅ

ලන්  ුරඅිග . ඔහුඅඑතුමාණන්අ

ේ වතඅපැමිණිේ  අඑතුමාණන්අ

ේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පපඅකරයඅ

ප්ර ාීයන්අ හයමඟඅලබනුඅඇතැයි 

 යඅලේ ප්ක්ෂාේ වන්අඔවුන්අසමගඅ

කටයුතුඅකරමින්අසටිඅ

ලවස්ථාාවකදී . 



 

 

 

(3) ලේ හයෝඅදූත !අේ මමඅලන් අ

පුද්ධගල ාඅඔහුේ ේඅපිගන්අපිරිසදුඅ

වයඅබවටඅඔබටඅදැනුම්අදුන්ේ න්අ

කවේ රුරද? 

(4) එේ ස්ථත්අයැතිඵයම්අඔේ ේඅ

උපේ දසට ඔහුඅසවන්දීඅඉන්අඔහුඅ

ප්රේ  ෝජයඅලැබි අහයැකිඅබවටඅ

ඔබටඅදැනුම්අදුන්ේ න්අකවේ රුරද? 

(5)  ය අහයාඅබල අේ හ්තුේ වන්අ

ඔබඅේ ගයඅනඅදෑඅපිළිබහඅිගශ්වාසඅ

කිරීේ ම්අලවශයතාවක්අයැතිඵඅල අ

වයාහි,  

(6) ඔබඅඔහුටඅඑ අඉදිරිපත්අ

කරන්ේ යහි .අඑ අපිළිගැීයමටඅ

කටයුතුඅකරන්ේ යහි .  



 

 

 

(7) ල් ලාහ්අේ වතඅ

පාපක්ෂමාේ වහිඅනිරතඅවීඅ

ඔහුේ ේඅපාපේ  න්අඔහුඅපිිගතුරුඅ

ේ යොවූේ  අයම්අඔබටඅ

ලැේ බන්ේ න් ුරමක්අද? 

(8)  හයපතඅේ සො මින්අඔබඅේ වතඅ

යුහුසුළුවඅපැමිණිඅල අවයාහි,  

(9) ඔහුඅතමඅපරමාධිපතිඵටඅ

බිේ  න්අකටයුතුඅකරන්ේ යකි.  

(10) එේ ස්ථඅතිඵබි දීත්අඔබඅඔහුඅ

ේ යොසලකාඅහයැරඅේ ද්ධවඅ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකරයඅප්ර ාීයන්අ

සමඟඅකටයුතුඅකරන්ේ යහි .  



 

 

 

11-16. පාරිශුද්ධ අල් අුර්ආනයේ  අ

වැදගත්කම. 

11. එේ ස්ථ ේ යොවඅසැබැිගන්මඅඑ අ

මතක්අකිරීමකි. 12. එේ හයයින්අ

කවේ රක්අලභිමතඅවූේ  අදඅඔහුඅ

එ අේ මේ යහි කරත්වා! 13. 

(ේ මමඅවදන්) ේ ගෞරවීය අ

පුස්ථතකේ  හිඅ .අ14. පිගත්ර වූඅදඅ

උසස්ථඅවූඅද (පුස්ථතකේ  හිඅ .) 

15,16. ේ ගෞරවාන්ිගත, පිිගතුරු 

දැහයැමි (මලක්වරුන්ේ ේ) 

ලත්වලින් (ලි යඅලද්ධදකි.) 

رَ  ٓ إ نََّها تَۡذك  ف ي  ١٢فََمن َشآَء ذََكَرهُۥ  ١١ٞة َكَّلَّ

َمٖة  َكرَّ َرة َۢ  ١٣ُصُحٖف مُّ َطهَّ ۡرفُوَعٖة مُّ ي  ١٤مَّ ب أَۡيد 

َرام َۢ بََرَرٖة  ١٥َسفََرٖة   ١٦ك 



 

 

 

(11) කරුණඅඑේ ස්ථඅේ යොේ ේ.අ

සැබැිගන්මඅඑ  පිළිගන්යාඅල ටඅ

වූඅේ මේ යහිඅකිරීමකි; උපේ දසකි.  

(12) එේ හයයින්අල් ලාහ්වඅ

ේ මේ යහි කිරීමටඅසතන්යන්අ

ඔහුඅේ මේ යහිඅකරනුඅඇත.අල් අ

ුර්ආනයේ  අඇතිඵඅදෑඅපිළිබහඅ

උපේ දස්ථඅලබනුඅඇත.  

(13) ේ මමඅුර්ආනය අේ ද්ධවඅ

ේ මේ හයකරුවන්අවයඅමලක්වරුන්අ

ලතරඅඇතිඵඅේ ගෞරවණී අ

ේ ් ඛයේ  අතිඵබිණ.  

(14) එ අඋස්ථඅස්ථාාය කඅඔසවාඅ

තබනු ලැබූවකි.අඑ අපිිගතුරු .අ

කිසදුඅකිලිටක්අඑහිඅඇතිඵඅේ යොේ ේ.  



 

 

 

(15) එ අමලක්වරුන් (දූතඅ

පිරිසක්) ලතරඅතිඵබුණකි.  

(16) ඔවුන්අතමඅපරමාධිපතිඵඅ

ලභි සඅේ ගෞරවේ  න්අපිදුම්අ

ලැබූවන් .අලධිකඅේ ලසඅ හයපතඅ

කරන්යන් .අලවයත වන්යන් . 

17-23. ල් ලාහ්අමිනිසාඅමවාඅ

ඔහුටඅජීව අදීඅඔහුඅමි ගි අපසුවඅ

 ළිඅයැගිටුවන්ේ න් . 

17. මිනිසාට ශාප අලත්අේ ේවා!අ

ඔහුඅවඅප්රතිඵක්ේ පපකේ  ුරඅබවටඅ

පත්අකේ ේඅුරමක්අද? 18. ුරමය 

ේ ද කින්අඔහුඅව (මිනිසාඅව) 

ඔහු(ල් ලාහ්) මැේේ ේඅද? 19. 

ඔහු(ල් ලාහ්අමිනිසාඅවය) ඔහුඅවඅ



 

 

 

ශුක්රාණුඅබින්දුවකින්අමවාඅපසුවඅ

ඔහුඅව ප්රමාණවත්අේ ලසඅ

සැකසුේ ේ .අ20. ලයතුරුවඅඔහුටඅ

මා්ආග අපහයසුඅකේ ේ .අ21. පසුඅ

වඅඔහුඅඔහුඅවඅමරණ ටඅපත්අ

කේ ේ .අඉන්පසුවඅඔහුඅඔහුඅවඅ

වළඅදැමුේ ේ .අ22. පසු වඅඔහුටඅ

ලභිමතඅවූඅිගටඅඔහුඅඔහුඅවඅ

යැගිටුවන්ේ න් .අ23. (එ ) එේ ස්ථඅ

ේ යොේ ේ, ඔහුඅඔහුටඅලණඅකළඅදෑඅ

ඔහු(මිනිසා) ඉටුඅේ යොකේ ේ . 

ُن َمآ أَۡكفََرهُۥ  نَسَٰ ۡن أَي   َشۡيٍء َخلَقَهُۥ  ١٧قُت َل ٱۡۡل   ١٨م 

ن نُّۡطفٍَة َخلَقَهُۥ فَقَدََّرهُۥ  ثُمَّ  ٢٠ثُمَّ ٱلسَّب يَل يَسََّرهُۥ  ١٩م 

ا  ٢٢ثُمَّ إ ذَا َشآَء أَنَشَرهُۥ  ٢١هُۥ فَأَۡقبََرهُۥ أََماتَ  َكَّلَّ لَمَّ

 ٢٣يَۡقض  َمآ أََمَرهُۥ 



 

 

 

(17) ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅකරයඅ

මිනිසා ශාප ටඅභාජය අකරයඅ

ලදී.අඔහුඅේ කතරම්අදැඩිඅේ ලසඅ

ල් ලාහ්වඅප්රතිඵක්ේ පපඅ

කරන්ේ න්ද!  

(18) මිහිතලේ  අවැඩීඅඋස්ථමහයත්අ

වයඅේ තක්අේ දිගඳුන්අඔහුඅකවරඅ

ේ ද කින්අමවාඅතිඵේ ේදැයිඅසතාඅ

බලත්වා! එේ හයත්අඔහු(මිනිසා) 

ඔහුව (ල් ලාහ්ව) ප්රතිඵක්ේ පපඅ

කරයි.  

(19) ඉතාඅල් පඅජලඅබින්දුවකින්අ

ල් ලාහ්අඔහුඅවඅමවාඅපසුවඅ

ලදි රින්අලදි රඅඔහුේ ේඅ

ස්ථවරූප අසකස්ථ කේ ේ .  



 

 

 

(20) එමඅලදි ර න්ේ ගන්අපසුව 

තමඅමවේ ේඅුරසන්අපිටවන්යටඅ

ඔහුඅපහයසුඅකේ ේ .  

(21) ේ මේ ලොව ජීිගතේ  අ ම්අනයු 

කාල ක්අනි මඅකළඅපසුවඅඔහුඅ

ඔහුව(මිනිසාව) මරණ ටඅපත්අ

කරයි.අමිීයවලඅතුළඅතැන්පත්අ

කරවයි. යැවතඅලවදිඅකරනුඅ

ලබයඅේ තක්අඔහුඅඑහිඅරැඳීඅසටිනුඅ

ඇත.  

(22) පසුවඅඔහුඅලභිමතඅකළඅිගට 

ිගනිශ්ච අහයාඅප්රතිඵලලඅසහහයාඅ

ඔහුවඅලවදිඅකරවනුඅඇත.  

(23) තමන්ටඅපැවරුණුඅවගකීම් 

තමඅපරමාධිපතිඵටඅඉටුඅකරඅ



 

 

 

ඇතැයිඅඑමඅේ ද්ධවඅ

ප්රතිඵක්ේ පපක ාඅලනුමායඅකරයඅ

ේ මන්අඑමඅිගෂ අේ යොපවතී. 

ඇත්ේ තන්මඅඔහුටඅල් ලාහ්අ

ිගසන්අලනිවා්ආ අකළඅවගකීම්අ

ඔහුඅිගසන්අඉටුඅකරඅයැත්ේ ත් . 

24-32. ල් ලාහ්අතමඅගැත්තන්අ

ේ වත දක්වාඅඇතිඵඅනශි්ආවාද. 

24. එබැිගන්අමිනිසාඅඔහුේ ේ 

නහයාර අේ දසඅබලත්වා!අ25. 

සැබැිගන්මඅලපි (ව්ආෂා) ජල අ

ලධිකඅවශේ  න්අහයැළුේ වමු.අ26. 

පසුඅව ලපිඅේ පොේ ළොවඅපැ් මක්අ

වශේ  න්අපැළුේ වමු.අ27. තවද, 

ලපිඅඑහිඅබීජ හයටඅගැන්වූේ  මු.අ



 

 

 

28. මිදිඅහයාඅේ කොළඅව්ආගඅදඅ29. 

ඔලිේඅහයාඅරටඉඳිඅගස්ථඅදඅ30. ඝණඅ

උ න්අදඅ31. පලතුරුඅහයාඅඋඳුඅ

පි ලි අදඅ32. නුඹලාටඅදඅ

නුඹලාේ ේඅේ ගොිගපළඅසතුන්ටඅදඅ

භුක්තිඵ ිගඳීමක්අවශේ  න් (ලපිඅ

ඇතිඵඅකේ ළමු). 

ۦٓ  ه  ُن إ لَىَٰ َطعَام  نَسَٰ أَنَّا َصبَۡبنَا ٱۡلَمآَء  ٢٤فَۡليَنُظر  ٱۡۡل 

ا  ا  ٢٥َصب ٗ بَۡتنَا ف يَها  ٢٦ثُمَّ َشقَۡقنَا ٱۡۡلَۡرَض َشق ٗ فَأَنَۢ

ا  نَٗبا َوقَۡضٗبا  ٢٧َحب ٗ  ٢٩ا َونَۡخَّٗل َوَزۡيتُونٗ  ٢٨َوع 

ا  ٣٠َوَحدَآئ َق ُغۡلٗبا  َهٗة َوأَب ٗ ك  ٗعا لَُّكۡم  ٣١َوفََٰ تََٰ مَّ

ُكۡم  م  َۡنعََٰ  ٣٢َوۡل 

(24) එේ හයයින්අල් ලාහ්වඅ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකරය මිනිසාඅතමන්අ

කෑමටඅගන්යාඅනහයාරඅේ කේ ස්ථඅ



 

 

 

යම්අඇතිඵවූේ  අදැයිඅලධීක්ෂණ අ

ේ කොටඅිගමසාඅබැලි අයුතු . 

(25) එහිඅමුල, ලහයසන්අබහුලව 

හයාඅබලවත්වඅඇදඅහයැේ ළයඅ

ව්ආෂාපතය යි.  

(26) පසුවඅලපිඅේ පොේ ළොේ වහිඅ

පැළිම් ඇතිඵඅකේ ළමු.අඑ අපැළෑටිඅ

සහහයාඅිගවරඅිග .  

(27) එහිඅඇටඅහයාඅබීජඅතුළින් 

 ායයඅහයාඅේ වයත්අදෑඅහයටඅ

ගැන්වූේ  මු. 

(28) මිදිඅහයාඅඔවුන්ේ ේඅේ ගොිගපළ 

සතුන්අඋලාඅකන්යටඅතණඅ

ව්ආගදඅඇතිඵඅකේ ළමු. 



 

 

 

(29) ඔලිේඅහයාඅඉඳිඅගස්ථඅදඅඑහි හයටඅ

ගැන්වූේ  මු. 

(30) ගහයඅේ කොළවලින්අපිරුණුඅ

වතුඅ ා න්දඅහයටඅගැන්වූේ  මු. 

(31) තවද, පළතුරුඅහයාඅ

නුඹලාේ ේඅේ ගොිගපළඅසතුන්අ

උළාකයඅතණඅබිම්දඅහයටඅ

ගැන්වූේ  මු.  

(32) ඒවාඅනුඹලාේ ේඅප්රේ  ෝජය  

හයාඅනුඹලාේ ේඅේ ගොිගපළඅ

සතුන්ේ ේඅප්රේ  ෝජය අසහහයා . 

33-42. ලවසන්අදියේ  දීඅල්ආබුද, 

ේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පපකයින්අහයටඅහිමිඅ



 

 

 

වයඅදඬුවමඅහයාඅේ ද්ධවඅිගශ්වාසීන්අ

ේ වතඅසුබාශිාංසයඅදන්වාඅසටීම. 

33. එබැිගන්අමහයාඅහයඬ (පිමටම) 

පැමිණි ිගට, 34. එදියඅමිනිසාඅ

ඔහුේ ේඅසේ හයෝදර ාඅේ වතිඵන්අ

පලාඅ නු ඇත. 35. තවද ඔහුේ ේ 

මවඅහයාඅඔහුේ ේඅපි ාේ ගන්අද 36. 

ඔහුේ ේ භා්ආ ාවඅහයාඅඔහුේ ේඅ

දරුවන්ේ ගන්අද (පලාඅ නුඅඇත.) 

37. එදිය, ඔවුන්අලතුරින්අසෑමඅ

මිනිේ සුරටමඅතමාඅවඅනිරතඅ

කරවයඅකරුණක්අඇත. 38. එදිය 

(ඇතැම්අල ේ ේ) මුහුණුඅ

පැහයැපත්අවඅපවතී. 39. සයහයඅ

මුසුඅවඅප්රීතිඵේ  න්අපවතී. 40. තවදඅ

එදිය (ඇතැම්අල ේ ේ) මුහුණු, 



 

 

 

ඒවාඅමතඅදූිගලි පවතී.අ41. ලඳුරඅ

ඒවාඅවසාඅගනුඅඇත.අ42. 

ප්රතිඵක්ේ පපඅකළඅදුපටේ  ෝඅ

ඔවුහුම . 

ةُ فَإ ذَا َجآَءت  ٱلصَّ  يه   ٣٣آخَّ ۡن أَخ  يَۡوَم يَف رُّ ٱۡلَمۡرُء م 

هۦ  َوأَب يه   ٣٤ بَت هۦ  َوبَن يه   ٣٥َوأُم   ح  ل ُكل    ٣٦َوَصَٰ

ۡنُهۡم يَۡوَمئ ٖذ َشۡأٞن يُۡغن يه   ي ٖ م   ُوُجوٞه يَۡوَمئ ٖذ  ٣٧ٱۡمر 

ۡسف َرٞة  َرٞة  ٣٨مُّ ۡستَۡبش  َكٞة مُّ َوُوُجوٞه يَۡوَمئ ٍذ  ٣٩َضاح 

ئ َك ُهُم  ٤١تَۡرَهقَُها قَتََرةٌ  ٤٠َغبََرٞة  َعلَۡيَها
ٓ أُْولََٰ

 ٤٢ٱۡلَكفََرةُ ٱۡلفََجَرةُ 

(33) කන්අපිපිේ රයඅතරමටඅමහයාඅ

හයඬඅපැමිණි ිගට, එ අේ දවයඅ

පිඹුමයි. 



 

 

 

(34) මිනිසාඅතමඅ

සේ හයෝදර ාේ ගන් පලාඅ නුඅ

ඇත.  

(35) ඔහුේ ේඅමවේ ගන්අහයාඅ

පි ාේ ගන්අඔහුඅහයැරීඅදුවනුඅඇත.  

(36) එේ මන්මඅඔහුේ ේඅ

බිරි ේ ගන්අහයාඅදරුවන්ේ ගන්අදඅ

පලාඅ නුඅඇත.  

(37) ඔවුන්ේ ගන්අසෑමඅ

ේ කේ යුරමඅලේ යකාඅපිළිබහඅ

සැලකි් ලක්අදැක්ිග අේ යොහයැකිඅ

තරමටඅඑදියඅඔවුන්අදැඩි 

ල්ආබුදවලඅනිරතවඅසටිනුඅඇත. 



 

 

 

(38) එදියඅසතුටින්අපිරිඅමුහුණුඅ

ප්රේ බෝ මත්වඅපවතී.  

(39) ල් ලාහ්අතමඅද ාේ වන්අ

ඔවුයටඅසූදායම්අකරඅඇතිඵඅදෑඅ

ගැයඅසතුටින්අඉපිළඅේ ගොස්ථඅඔවුහුඅ

සයහයේ සමින් සටින්යාහු . 

(40) එදියඅලභාගයවත්අමුහුණු 

ේ දොම්යසන්අේ වළීඅතිඵේ ේ.අ

ඔවුන්ේ ේඅමුහුණුඅමතඅදුහුිගලිඅ

තැවරීඅතිඵේ ේ.  

(41) ලන් කාර න්ේ ගන්අදඅේ වළී 

තිඵේ ේ.  

(42) ේ ම්අතත්ත්වේ  න්අව්ආණයා 

කරනුඅලැබූේ වෝඅේ ද්ධවඅ



 

 

 

ප්රතිඵක්ේ පප අහයාඅපාපකම්අඑකටඅ

සදුකරමින්අසටි වුන්අේ වතිඵ.  

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· ේ මහිඅලේදු් ලාහ් ඉේනුඅඋම්මිඅ

මක්තූම්අිගෂ ේ  හිඅතමඅ

යබිවර ාටඅල් ලාහ්අේ දොස්ථඅයගාඅ

තිඵබීමඅසැබැිගන්මඅල් අුර්ආනය  

ල් ලාහ්ේ ගන්මඅබවඅසහයතිඵකඅ

කරයඅසා ක කි.අ· දැනුමඅ

ේ සො න්යාඅහයාඅ හයමඟඅ

ේ සො න්යාට දි අයුතුඅවැදගත්අ

කම.අ· තමන්අගැයඅමිසඅේ වයඅ

කිසවුර ගැයඅසතන්යටඅපවාඅ

ේ යොහයැකිඅතරමටඅකා්ආ අබහුලඅ

තත්ත්ව කඅමළවුන්අේ කේ රන්අ



 

 

 

යැගිටුවනුඅලබයඅදිය පවතිඵයඅ

භ ායකඅවයසය .අ· යබිවරුන්අ

පවාඅ‘මාේ ේඅනත්ම , මාේ ේඅ

නත්ම ’  ැයිඅපවසයඅතරමටමඅ

එ අභ ායකවඅපවතී. 

ير    ُسوَرةُ التَّۡكو 

81අසූරත්අලත්-තක්වී්ආ 

(හයුරළුවීම) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ29අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිතඅද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේ 

යාමේ  නි. 



 

 

 

1-14. ේ ලොවඅලවසන්අදියේ  අ

සදුවයඅල්ආබුද 

1. හිරුඅහයුරළවනුඅලබයඅිගට, 2. 

තවද, තරු (එහිඅප්රභාවඅයැතිඵඅවී) 

කඩාඅහයැළුණුඅිගට, 3. තවද, කඳුඅ

ිගතැන්අකරවනුඅලබයඅිගට, 4. 

තවද, ගැේබරඅඔටුේ දනුන් 

ලතහයැරඅදමනුඅලබයඅිගට, 5. 

තවද, වයඅසතුන්අරැස්ථඅකරනුඅ

ලබයඅිගට, 6. තවද මුහුදුඅ

ගිනිබත්අකරනුඅලබයඅිගට, 7. 

තවද නත්මාේ වෝ (එ ටඅසමායඅ

නත්මාවන්අසමඟ) සම්බන් අ

කරනුඅලබයඅිගට, 8,9. තවද, 

තමන්අුරමයඅපාප ක්අනිසාඅ

ඝාතය අකරනුඅලැබුේ ේ දැ?යිඅ



 

 

 

පණඅපිටින්අවළලනුඅලැබූඅගැහයැණුඅ

දරුවන් ිගමසනුඅලැබූඅිගට, 10. 

තවද (ේ හයොහඅයරකඅලි වුණු) 

ේ ් ඛයඅදිග හයරිනුඅලැබූඅිගට, 11. 

තවදඅලහයසඅනිරාවරණ අකරනුඅ

ලැබූඅිගට, 12. තවදඅනිර අ

ලවුළුවනුඅලැබූඅිගට, 13. තවද 

(ේ දිග න්අිගශ්වාසඅකළවුන්අ

ේ වත) ස්ථව්ආග  සීමපඅකරවනුඅ

ලැබූඅිගට, 14. නත්ම අතමන්අ

ඉදිරිපත්අකරඅඇතිඵඅදෑඅුරමක්දැයිඅ

 න්ය දැයඅගනුඅඇත. 

َرۡت  َوإ ذَا  ٢َوإ ذَا ٱلنُُّجوُم ٱنَكدََرۡت  ١إ ذَا ٱلشَّۡمُس ُكو  

بَاُل ُسي  َرۡت  لَۡت  ٣ٱۡلج  َشاُر ُعط   َوإ ذَا  ٤َوإ ذَا ٱۡلع 

َرۡت  َرۡت  ٥ٱۡلُوُحوُش ُحش  َوإ ذَا  ٦َوإ ذَا ٱۡلب َحاُر ُسج  

َجۡت ٱلنُّ  ب أَي    ٨َوإ ذَا ٱۡلَمۡوءُۥدَةُ ُسئ لَۡت  ٧فُوُس ُزو  



 

 

 

ٖب قُت لَۡت  َرۡت  ٩ذَنَۢ ُحُف نُش  َوإ ذَا  ١٠َوإ ذَا ٱلصُّ

َطۡت  َرۡت  ١١ٱلسََّمآُء ُكش  يُم ُسع   َوإ ذَا  ١٢َوإ ذَا ٱۡلَجح 

آ أَۡحَضَرۡت  ١٣ٱۡلَجنَّةُ أُۡزل فَۡت   ١٤َعل َمۡت نَۡفٞس مَّ

ඉලක්කගත කරුණු:  

ේ ලෝක ලවසාය අනි මඅ

කිරීේ මන්අපසුඅිගශ්ව අපිපිරීඅ

 ාේ මන්අඑහිඅදකින්යටඅලැේ බයඅ

ද්ආශය න්.  

ිග්රහය : 

(1) හිරුඅඑහිඅස්ථකන්  අසමගඅ

හයැකිළීඅේ ගොස්ථඅඑහිඅනේ ලෝක අ

පහයවඅගි අිගට... 



 

 

 

(2) ්රහයඅතාරකාඅකඩාඅහයැළී 

ඒවාේ  හිඅනේ ලෝක අදඅමැකීඅ

ගි අිගට... 

(3) කඳුඅතිඵබූඅතැනින්අේ වන්අවීඅ

චලය අවූඅිගට... 

(4) ඔවුන්ේ ේඅවටියාමඅවූඅ

සම්පතක් ේ ලසඅසැලකූඅගැේඅ

ගත්අඔටුවන්වඅඑහිඅ

ලයිතිඵකරුවන්අිගසන්අේ යොසළකාඅ

හයැරඅලතහයැරඅදමනුඅලැබූඅිගට... 

(5) එකමඅ ා කඅවයසතුන්අ

මිනිසුන්අසමඟඅඑකතුඅවූඅිගට... 



 

 

 

(6) මුහුදුඅගිනි ම්අවයඅතත්ව ටඅ

පත්වයඅතරමටඅඑ අලවුළුවනුඅ

ලැබූඅිගට... 

(7) නත්මාවන්අඒවාටඅසමායඅල අ

සමඟඅසම්බන් අකරනුඅලැබූඅ

ිගට...අඑයම්අපාපිපට ාඅ

පාපිපට ාඅසමගද දැහයැමි ාඅ

දැහයැමි ාඅසමගදඅසම්බන් අ

කරනුඅලබනුඅඇත.  

(8) පණඅපිටින්අවළලනුඅලැබූඅ

දැරි න්ේ ගන්අල් ලාහ්අප්රශ්යඅ

කළඅිගට... 

(9) ඔබඅවඅඝාතය අකළවුන්අ

කවරඅවරදක්අසහහයාඅඝාතය අ

කේ ේඅදැයිඅප්රශ්ණඅකරනුඅඇත.  



 

 

 

(10) ගැත්තන්අසෑමඅේ කේ යුරමඅ

ඔවුේ යොවුන්අිගසන්අසදුඅකළඅ

ක්රි ාවන්අපිළිබහඅවා්ආතාඅ

කි වනුඅපිණිස එමඅක්රි ාඅේ ් ඛයඅ

දිගඅහයරිනුඅලැබූඅිගට...  

(11) එළුවුරේ ේඅහයමඅ

ගලවන්යාක්අේ මන්අලහයසඅඉවත්අ

කරනුඅලැබූඅිගට... 

(12) තවදඅනිරාඅගින්යඅේ මොළවනු 

ලැබූඅිගට... 

(13) ස්ථව්ආග අබි බැතිඵමතුන්අ

හයටඅසීමපඅකරවනුඅලැබූඅිගට... 

(14) ේ ම්අස ් ලඅසදුවයඅ

ලවස්ථාාේ ේ දීඅසෑමඅනත්ම ක්මඅ



 

 

 

එදියඅේ වනුේ වන්අතමන්අේ පරඅ

කරඅතිඵබුණාඅවූඅක්රි ාවන්අපිළිබහඅ

දැයගනුඅඇත.  

15-29. ල් ලාහ්ේ ේඅදූත ාණන් 

(ස් ල් ලාහුඅලලලහිඅවස් ලම්) 

තුමාේ ේඅසතයතාවඅපිළිබහඅහයාඅ

ල් අුර්ආනයේ   සැබෑඅවඅපිළිබහඅ

දිවුරාඅසටීම. 

15. එේ ස්ථම, සැඟඅවීඅ යඅ

්රහයතාරකාඅමතඅදිවුරමි. 16. ඒවා 

ේ යොේ පීයඅගමන්අකරයි. 17. 

රාත්රි අමතඅදිවුරමින්.අඑ අේ ගවීඅ

 යඅිගට, 18. ලලු ම මතඅ

දිවුරමින්.අඑ  (හුස්ථමඅගනිමින්) 

උදාඅවීඅපවතිඵය ිගට, 19. නි තඅ



 

 

 

වශේ  න්මඅේ ම අේ ගෞරවීය අ

දූත ුරේ ේඅවදයකි. 20. 

බලේ  න්අයුක්තඅස්ථාාවරඅවඅ

පවතිඵයඅස්ආවරාජයේ   හිමිකරුඅ

ලබි සඅසටින්ේ යකි. 21. තවදඅ

එහි (ේ වයත්අමැවීම්අිගසන්) 

 ටහයත්අවනුඅලබය 

ිගශ්වාසවන්තේ  කි. 22. තවද, 

නුඹලාේ ේඅසග ාඅ

උම්මත්තකේ  ුරඅේ යොේ ේ. 23. 

තවද, සැබැිගන්මඅඔහුඅඔහුඅවඅ

පැහයැදිලිඅක්ිතිඵජේ  හි දුටුේ ේ . 

24. තවද, ඔහු (සතය) සඟවයඅ

මසුේ රුරඅේ යොේ ේ. 25. තවද, එ අ

පලවාඅහයරියඅලදඅේ ෂයිතාන්ේ ේ 

(සාතාන්ේ ේ) වදයක්අේ යොේ ේ. 



 

 

 

26. එබැිගන් නුඹලාඅේ කොේ හ්අ

 න්ේ යහුඅද? 27. එ අ

ේ ලෝවැස යටඅේ මේ යහිඅකිරීමක්අ

මිසඅයැත. 28. නුඹලාඅලතුරින්අ

කවේ රක්අසෘජු (ස්ථාාවර) 

මා්ආග  පැතීමටඅලභිමතඅ

වන්ේ න්අදඅඔහුට . 29. තවද ේ ලෝඅ

වැස න්ේ ේඅපරමාධිපතිඵඅවයඅ

ල් ලාහ්අලභිමතඅවන්ේ න්අයම්අ

මිස, නුඹලාඅලභිමතඅ

ේ යොකරන්යාහු . 

ُم ب ٱۡلُخنَّس   َوٱلَّۡيل   ١٦ٱۡلَجَوار  ٱۡلُكنَّس   ١٥فَََّلٓ أُۡقس 

ۡبح  إ ذَا تَنَفََّس  ١٧إ ذَا َعۡسعََس  إ نَّهُۥ لَقَۡوُل  ١٨َوٱلصُّ

يٖم  يٖن  ١٩َرُسوٖل َكر  ي ٱۡلعَۡرش  َمك  ندَ ذ  ةٍ ع  ي قُوَّ ذ 

يٖن  ٢٠ َطاٖع ثَمَّ أَم  بُُكم ب   ٢١مُّ َمۡجنُوٖن َوَما َصاح 

َوَما ُهَو َعلَى  ٢٣َولَقَۡد َرَءاهُ ب ٱۡۡلُفُق  ٱۡلُمب ين   ٢٢



 

 

 

يٖم  ٢٤ٱۡلغَۡيب  ب َضن يٖن  ج  ٖن رَّ
َوَما ُهَو ب قَۡول  َشۡيَطَٰ

يَن  ٢٦فَأَۡيَن تَۡذَهبُوَن  ٢٥ لَم  ۡلعََٰ ۡكٞر ل    ٢٧إ ۡن ُهَو إ َّلَّ ذ 

نُكۡم أَن يَۡستَق يَم  ٓ أَن َوَما تََشآ  ٢٨ل َمن َشآَء م  ُءوَن إ َّلَّ

يَن  لَم  ُ َربُّ ٱۡلعََٰ  ٢٩يََشآَء ٱَّللَّ

(15) රාත්රිේ  හිඅඑ අඋදාවන්යටඅ

ේ පර සැඟවීඅපවතිඵයඅතාරකාඅ

මතඅල් ලාහ්අදිවුරාඅපවසයි. 

(16) ලලු මඅඋදාවයඅලවස්ථාාේ ේදීඅ

සැඟවීඅ යඅ්රහයේ ලෝකඅලතරඅ

ඒවාඅගමන්අකරනුඅඇත.අස ් ලඅ

ඇදගන්යාඅසුලු කළුඅනවාටඅදඅ

උපමාඅේ ලසඅගතඅහයැක 

(17) රාත්රිේ  අනරම්භ අඋදාවයඅ

ිගටඅඒඅමතඅදිවුරාඅපවසයි. 



 

 

 

(18) ලලු ම්අනේ ලෝක අඋදාවයඅ

ිගටඅඒඅමතඅදඅදිවුරාඅපවසයි. 

(19) ල් ලාහ්අසමඟඅ

සම්බන් කම්අපැවැත්වීමඅසහහයාඅ

මුහයම්මද්ධඅස් ල් ලාහුඅලලලහිඅ

වස් ලම්අතුමාණන් ේ වතඅපහයළඅ

කරනුඅලැබූඅල් අුර්ආනය , 

ිගශ්වාසීය අමලක්වර ාඅ-ේ ද්ධවඅ

දූත ා-අවූඅජිේරී් අතුමා ිගසන්අ

දන්වයඅලැබූවකි.අල් ලාහ්අඑමඅ

කටයුත්තඅඑතුමාටඅභාරඅ

කේ ේ . 

(20) ඔහුඅශක්තිඵමත්අවූඅලේ  කි. 

ේ ද්ධවඅරාජයේ  අේ දිග න්අලබි සඅ



 

 

 

ේ ගෞරවීය අනිල ක්අහිමිඅ

ලේ  කි. 

(21) ලහයස්ථවාසීහුඅඔහුටඅලවයත 

වනුඅඇත.අවහී සඅේ හයවත්අේ ද්ධවඅ

පණිිගඩඅදන්වාඅසටීේ ම්අවගකීමඅ

සම්බන් ේ  න්අඔහුඅිගශ්වාසඅ

කරනුඅලැබූේ වකි. 

(22) නුඹලාඅදන්යාඅහයඳුයයඅ

මුහයම්මද්ධ (ස් ල් ලාහුඅලලලහිඅ

වස් ලම්)තුමාණන්ේ ේඅබුද්ධධි අ

ඔහුේ ේඅිගශ්වාසීය භාව අහයාඅ

ඔහුේ ේඅසතයභාව   යාදිේ  න්අ

නිරූපණ අවනුේ  අනුඹලාඅ

ේ ගොතාඅපවසනුඅලබයඅේ ද්ධඅේ මන්අ



 

 

 

මුහයම්මත්අතුමාණන්අඋමතුඅ

වූේ වුර ේ යොවයඅබව .  

(23) ඔේ ේඅමිතුරාඅවයඅඑතුමා 

ජිේරී් අතුමාවඅමැවූඅසැබෑඅ

ස්ථවරූපේ  න්මඅපැහයැදිලිවඅ

ක්ිතිඵජ අතුළඅදුටුේ ේ . 

(24) නුඹලාඅේ වතඅදන්වාඅ

සටින්යට නි මඅකළඅකිසදුඅ

කරුණක්අනුඹලාඅේ වතඅදන්වාඅ

සටීමටඅඑතුමාඅමසුරුඅේ යොවූහය.අ

හූනි ම්අකරුවන්අගන්යාක් 

ේ මන්අකිසදුඅුරලි ක්අේ හයෝඅ

එතුමාඅේ යොගන්ේ න් .  

(25) ේ මමඅල් අුර්ආනය අ

ල් ලාහ්ේ ේ කරුණාේ වන්අමිස, 



 

 

 

පළවාඅහයරියඅලදඅේ ෂයිතාන්ේ ේඅ

ප්රකාශ ක්අේ යොේ ේ.  

(26) ේ මමඅසා කඅඉදිරිපත්අ

කිරීේ මන් පසුවඅල් අුර්ආනය අ

ල් ලාහ්ේ ගන්අපැමිණිඅඑකක්අබවඅ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකරන්යටඅනුඹලාඅ

ගමන්අකරයඅමඟ ුරමක්ද? 

(27) ල් අුර්ආනය අමිනිස්ථඅ

සාංහයතිඵ ට හයාඅජින්අසාංහයතිඵ ටඅ

උපේ දසක්අහයාඅේ මේ යහිඅකිරීමක්අ

මිසඅේ වයකක්අේ යොේ ේ.  

(28) එ අඔබඅලතරඅසටින්යාවූ 

සතයඅමා්ආගේ  අජජුවඅගමන්අ

කරන්යටඅප්රි අකරයඅල අ

ේ වනුේ වනි. 



 

 

 

(29) එේ ස්ථඅජජුඅමා්ආගේ  අගමන් 

කිරීමටඅේ හයෝඅේ වයත්අ

කටයුත්තක්අසදුඅකිරීමටඅේ හයෝඅ

ල් ලාහ්ේ ේඅලභිමතේ  න්අමිසඅ

නුඹලාේ ේඅලභිමත  පරිදිඅකළඅ

ේ යොහයැක.අඔහුඅස ලුඅමැවීම්හිඅ

පරමාධිපතිඵ ාණන් .  

ේ මමඅපාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

·  හයපත්අේ හයෝඅල පත්අකවරඅ

පුද්ධගල ුරඅසමඟඅපුද්ධගලේ  ක්අ

ේ ස්ථන්දුඅවීඅසටිත්අදඅඔහුඅසමඟමඅ

ඔහුඅයැගිටුවනු ලබනුඅඇත.අ· 

වළලනුඅලැබූඅදැරි න්අඔේ බන්අ

ප්රශ්ය කරනුඅලබයඅිගටඅ

තත්ත්ව අේ කේ ස්ථඅවනුඅඇත්ද? 



 

 

 

ේ මමඅසදුවීම්අඑමඅයැවතුම්අ

ේ පොේ ළහිඅභ ායකඅකමඅ

ේ පන්වා ේ දයඅසා ක කි.අ· 

මිනිසාඅලභිමතඅකරයඅදෑඅ

සදුවනුේ  අල් ලාහ්ේ ේ 

ලභිමත ටඅලනුකූලව .  

 ُسوَرةُ اَّلنف َطار  

82අසූරත්අල් -ඉන්ෆිතා්ආ (පිපිරීඅ

ිගසරීඅ ාම) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ19අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ලපරිමිතඅද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේ 

යාමේ  නි. 

1-5. ේ ලොවඅලවසන්අදියේ  දීඅ

සදුවයඅවයසය . 

1. ලහයසඅපිපිරීඅේ වන්අවඅගි අිගට, 

2. තවද, තාරුකාවන්අවැටීඅිගසරීඅ

ගි අිගට, 3. තවද සමුද්ර න් 

(එකිේ යක) මිශඅරඅකරනුඅලබයඅ

ිගට, 4. තවදඅමිීයඅවළව්  (ඒඅතුළඅ

තැන්පත්අකරඅඇතිඵඅමළඅමිීය) 

ේ පරළාඅදමනුඅලබයඅිගට, 5. සෑම 

නත්ම ක්අමඅතමන්අඉදිරිපත්අ

කළඅහයාඅපසුවටඅඉතිඵරිඅකළඅදෑඅ

පිළිබහඅදැයඅගනුඅඇත. 



 

 

 

ُب ٱنتَثََرۡت  ١إ ذَا ٱلسََّمآُء ٱنفََطَرۡت   ٢َوإ ذَا ٱۡلَكَواك 

َرۡت   ٤َوإ ذَا ٱۡلقُبُوُر بُۡعث َرۡت  ٣َوإ ذَا ٱۡلب َحاُر فُج  

َرۡت  ا قَدََّمۡت َوأَخَّ  ٥َعل َمۡت نَۡفٞس مَّ

ඉලක්කගත කරුණු:  

පිළිේ වළට සැකසීඅඇතිඵඅමැවීම්අ

වයාකූලඅවීේ මන්, ඒවාේ  හිඅ

ස්ථවභාව න්අහයාඅගමන්අමගඅ

ේ වයස්ථඅවීේ මන්අේ ලොව ලවසන්අ

දියේ  දීඅදකින්යටඅලැේ බයඅ

ඇතැම්අද්ආශය.  

ිග්රහය : 

(1) ලහයසන්අමලක්වරුන්අ

පැමිණීමඅසහහයාඅලහයසඅපැළීඅ යඅ

ිගටඅ... 



 

 

 

(2) ්රහයඅතාරකාඅහයැළීඅිගසර  යඅ

ිගට... 

(3) මුහුදුඅිගවෘතඅවීඅඑකිේ යකඅ

මිශ්රඅවයඅිගට... 

(4) මිීයවලව් අතුළඅසටියඅ

මි ගි  ඇත්තන්අ ළිඅලවදිවනුඅ

පිණිසඅමිීයවලව් අේ පරළනුඅ

ලබයඅිගටඅ...  

(5) එමඅලවස්ථාාේ ේදීඅසෑමඅ

නත්ම ක්මඅඔහුඅකළින්අසදුඅකළඅ

දෑඅහයාඅඔහුඅේ යොදන්යා, පසුවඅසදුඅ

කළඅදෑ පිළිබහඅදැයගනුඅඇත.  

6-12. ල් ලාහ්ේ ේඅමහයත්භාව අ

ඔහුේ ේඅගරුත්ව අහයාඅඋපකාර අ



 

 

 

ලමතකඅකරඅදමයඅමිනිසාටඅවූඅ

ලවවාද . 

6. ලේ හයෝඅමිනිසා!අේ ගෞරවීය අ

නුඹේ ේ පරමාධිපතිඵඅපිළිබහඅවඅ

නුඹඅවඅමාංමුළාඅකේ ේඅුරමක්අද? 7. 

ඔහු වයාහිඅනුඹඅවඅමවාඅනුඹඅවඅ

සකසාඅනුඹඅවඅසමානුපාතිඵකඅ

කේ ේ . 8. කවරඅරූප කින්අඔහුඅ

ලභිමතඅකේ ේඅදඅඒඅලයුරින්අඔහු 

නුඹවඅහයැඩඅගැස්ථිග . 9. එේ ස්ථ 

ේ යොව, යමුත්අනුඹලාඅිගනිශ්ච අ

පිළිබහඅේ බොරුඅකරන්යාහු . 10. 

නි තඅවශේ  න්මඅනුඹලාඅමත 

(මලාඉකාවරුන්අවය) 

නරක්ෂකයින් ඇත. 11. (ඔවුන්) 

ේ ගෞරවීය  ේ ් ඛකයින්අේ වතිඵ. 



 

 

 

12. ඔවුහුඅනුඹලාඅකරයඅදෑඅ

පිළිබහඅදන්යාහු . 

يم   َك ب َرب  َك ٱۡلَكر  ُن َما َغرَّ نَسَٰ ٓأَيَُّها ٱۡۡل  ي َخلَقََك  ٦يََٰ ٱلَّذ 

َك فَعَدَلََك  ىَٰ ا َشآَء َركَّبََك ف   ٧فََسوَّ  ٨ٓي أَي   ُصوَرٖة مَّ

ين   بُوَن ب ٱلد   يَن  ٩َكَّلَّ بَۡل تَُكذ   ف ظ   ١٠َوإ نَّ َعلَۡيُكۡم لََحَٰ

ت ب يَن  َراٗما َكَٰ  ١٢يَۡعلَُموَن َما تَۡفعَلُوَن  ١١ك 

(6) ලේ හයෝඅඔේ ේඅපරමාධිපතිඵඅ

ගැයඅප්රතිඵක්ේ පප කරයඅ

මිනිසුනි!අඔහුේ ගන්අවූඅ

ේ ගෞරවීය අපිදුමක්අේ ලසඅ ම්අ

කාල ක්අඔබටඅක් අදීඅදඬුවමඅ

ඉක්මන් ේ යොේ කොටඅතිඵබි දීඅ

ඔේ ේඅපරමාධිපතිඵේ ේඅ

නිේ  ෝග ටඅඔබඅිගරුද්ධ අවන්යටඅ

ඔබවඅපත්අකේ ේඅුරමක්ද?  



 

 

 

(7) ශූයයඅ යඅතත්ත්වේ  න්අඔහුඅ

ඔබවඅඇතිඵඅකේ ේ .අපසුවඅඔේ ේඅ

ස ලුඅශරීරඅලව වඅනිසේ ලසඅ

සැකසුේ ේ .  

(8) ඔබවඅකවරඅහයැඩ කින්අ

මැිග අයුත්ේ ත්දඅඒඅලයුරින්මඅඔහුඅ

මැේේ ේ .අබූරුවුර, වඳුේ රුර, 

බ් ේ ලුර ේ හයෝඅේ වයත්අ

කිසවුරේ ේඅහයැඩේ  න්අඔබවඅ

ේ යොමවාඅඔබවඅමිනිස්ථඅ

ස්ථවරූප ක්අදීඅඔහුඅඔබටඅ

නශි්ආවාදඅකේ ේ .  

(9) ලේ හයෝඅරැවටීඅසටින්යනි, 

නුඹලාඅමවාඅගත්අරූපඅේ මන්අ

ේ යොව, නුඹලාඅප්රතිඵලලඅේ දනුඅ



 

 

 

ලබයඅදිය අගැය ේ බොරුඅ

කරමින්අසටින්යාහු .අනුඹලාඅඒඅ

සහහයාඅක්රි අේ යොකරන්යාහු .  

(10) නුඹලාේ ේඅක්රි ාඅදාම න්අ

ස ් ලඅනරක්ෂාඅවයඅපරිදිඅ

සටහයන්අකරයඅමලක්වරුන්අ

නුඹලාඅේ වතඅපයවා ඇත.  

(11) ල් ලාහ්අලබි සඅේ ගෞරව ටඅ

පාත්රඅවූවන්අහයාඅනුඹලාඅකරයඅ

ක්රි ාවන්අලි ාගන්යන්අේ ලසන්අ

ඔවුන් කටයුතුඅකරනුඅඇත.  

(12) කරන්යටඅකි යඅේ ද්ධඅඔවුන් 

එේ ලසන්මඅසදුඅකරතිඵ.අඒවාඅ

සටහයන්අකරඅගනිතිඵ. 



 

 

 

13. දැහයැමි න්අසතුඅසුවඅසැප. 

13. නි තඅවශේ  න්මඅදැහයැමි න්අ

සුවඅසැපේ  හිඅ . 

يٖم  ١٣إ نَّ ٱۡۡلَۡبَراَر لَف ي نَع   

(13)  හයපතඅලධිකවඅසදුඅකරය, 

ලවයතඅවය දැහයැමි න්අමළවුන්අ

ේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅලබයඅ

දියේ  දීඅසදාඅසැපේ තහිඅසටිනුඅ

ඇත.  

14-19. ලපරා කරුවන්ේ ේඅ

ප්රතිඵිගපාක හයාඅලවසන්අදියේ  අ

වයසය . 

14. තවද, නි තඅවශේ  න්මඅ

පාපිපඨයින්අනිරේ  හිඅ . 15. 



 

 

 

ිගනිශ්ච අදියේ  අඔවුහුඅඑහිඅ

පිිගේ සන්යාහු . 16. තවද, ඔවුන්අ

එයින්අසැඟේ වන්යන්අේ යොේ වතිඵ. 

17. තවද, ිගනිශ්චඅදිය අුරමක්අ

දැයිඅනුඹඅවඅදැනුවත්අකේ ේ ුරමක්අ

ද? 18. පසුවඅදඅිගනිශ්චඅදිය අ

ුරමක්අදැයිඅනුඹඅවඅදැනුවත් කේ ේඅ

ුරමක්අද? 19. එදියඅකිසදුඅ

නත්ම ක්අතවත්අනත්ම කටඅ

කිසවකින් බලහිමිකම්අ

ේ යොපාන්ේ න් .අඑදියඅස ලුඅ

කරුණුඅල් ලාහ්අේ වතඅ . 

يٖم  اَر لَف ي َجح  ين   ١٤َوإ نَّ ٱۡلفُجَّ يَۡصلَۡونََها يَۡوَم ٱلد  

َك َما يَۡوُم  ١٦َوَما ُهۡم َعۡنَها ب غَآئ ب يَن  ١٥ َوَمآ أَۡدَرىَٰ

ين   ين   ١٧ ٱلد   َك َما يَۡوُم ٱلد   يَۡوَم ََّل  ١٨ثُمَّ َمآ أَۡدَرىَٰ

نَۡفٖس َشيۡ  َّ    ٗ تَۡمل ُك نَۡفٞس ل    ١٩اِۖ َوٱۡۡلَۡمُر يَۡوَمئ ٖذ َّلل  



 

 

 

(14) තවදඅදුපඨේ  ෝඅනිරාඅ

ගින්ේ යහිඅතැේ වනු ඇත. 

(15) එහිඅඋපණත්ව අිගහවමින්අ

එතුළටඅපිිගේ සනුඅඇත.  

(16) කිසිගේ ටකදීඅඔවුන්ටඅඑයින්අ

සැඟවී සටි අේ යොහයැක.අඔවුන්අ

එහිඅසදාතනිකේ  ෝඅේ වතිඵ. 

(17) ලේ හයෝඅදූත , ිගනිශ්ච අ

දිය අුරමක්දැයිඅඔබටඅදැනුම්අ

දුන්ේ න්අුරමක්ද? 

(18) ිගනිශ්ච අදිය අුරමක්දැයිඅ

ඔබටඅඋගන්වාඅදුන්ේ න්අ

කවරක්ද?  



 

 

 

(19) එ අකිසවුරටඅේ සතඅ

සැලස අේ යොහයැකිඅදිය කි.අ

එදියඅසදුවයඅස ලුඅකටයුතුඅ

ල් ලාහ්ටඅපමණක්අසතු ේ ේ.අඔහුඅ

කැමතිඵඅපරිදිඅක්රි ාඅකරයි.අඑ අ

ඔහුටඅ-ල් ලාහ්ට-අහයැරඅේ වයඅ

කිසවුරත්අකිසවුරට 

ේ යොවන්ේ න් . 

ف ينَ   ُسوَرةُ الُمَطف  

83අසූරත්අල් -මුතෆ්ෆිෆීන් (කිරුම්අ

මිනුම්අවලඅවාංචාඅකරන්ේ යෝ) 

මක්කාහ්ේ ේදී ේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ36අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-6. කිරුම්අමිනුම්අහි වාංචාඅ

කරන්යවුන්අසම්බන් ේ  න්අ

මළවුන්අේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅ

ලබයඅදියේ  අදීඅඔවුයටඅසදුඅවයඅ

දඬුවම පිළිබහඅලවවාදඅකිරීම. 

1. කිරුම්අමිනුම්අවලඅවාංචාඅ

කරන්යන්ට ේ ේද කි. 2. ඔවුන් 

වයාහි තමන් මිනිසුන්ේ ගන්අ

කිරාඅගන්යාඅිගටඅ

සම්පූ්ආණේ  න්මඅකිරාඅගනිතිඵ. 3. 

යමුත්අඔවුහුඅඔවුයටඅකිරාඅේ දයඅ

ිගටඅේ හයෝඅඔවුන්අඔවුයට මැයඅ



 

 

 

ේ දයඅිගටඅේ හයෝඅලලාභඅසදුඅකරතිඵ. 

4. නි ත වශේ  න්මඅතමන්අ

යැගිටුවනුඅලබන්යන්අබවඅඔවුන්අ

ේ යොසතන්ේ යෝඅද? 5. මහයත්අවූඅ

දිය කට. 6. එදියඅමිනිසුන්අ

ේ ලෝවැස න්ේ ේඅපරමාධිපතිඵඅ

ඉදිරිේ   යැගිටඅසටිනුඅඇත. 

ف يَن َوۡيٞل  ۡلُمَطف   يَن إ ذَا ٱۡكتَالُواْ َعلَى ٱلنَّاس   ١ل   ٱلَّذ 

ُروَن  ٢يَۡستَۡوفُوَن  َزنُوُهۡم يُۡخس   ٣َوإ ذَا َكالُوُهۡم أَو وَّ

ۡبعُوثُوَن  ئ َك أَنَُّهم مَّ
ٓ يٖم  ٤أَََّل يَُظنُّ أُْولََٰ يَۡوٍم َعظ   ٥ل 

يَن  لَم   ٦يَۡوَم يَقُوُم ٱلنَّاُس ل َرب   ٱۡلعََٰ

ඉලක්කගත කරුණු:  

කිරුම් මිනුම්වලදීඅවාංචාඅ

කරන්යන්හයටඅහයාඅේ බොරුඅ

කරන්යන්හයටඅලවවාදඅකරමින්අ



 

 

 

ේ ද්ධවඅිගශ්වාසීඅලසරණඅ

මිනිසුන්හයට පක්ෂපාතීත්ව අ

දන්වමින්අකිරුම්අමිනුම්වලදීඅ

මිනිසුන්ේ ේඅතත්ත්ව අහයාඅ

මතුේ ලොවඅනිවහයයඅපිළිබහ 

පැහයැදිළිඅකරයඅලයුරින්අේ ම අ

පිහිටාඅඇත.  

ිග්රහය : 

(1) කිරුම්අමිනුම්වලඅවාංචාඅ

කරන්යන්අහයටඅිගයාශ කි.අ

මහයත්අවූඅපාඩුවකි.  

(2) ඔවුහුඅේ වයත්අල ේ ගන්අ

 මක්අකිරාඅගන්ේ න්අයම්අේ හයෝඅ

මැයඅගන්ේ න්අයම්අේ හයෝඅ

තමන්ේ ේඅලයිතිඵේ  හිඅකිසදු 



 

 

 

හිඟ ක්අේ යොේ කොටඅපරිපූ්ආණවඅ

ලබාඅගනිතිඵ.  

(3) යමුත්අජයයින්ටඅඑ අයැවතඅ

කිරාඅේ දයඅිගටඅේ හයෝඅමැයඅේ දයඅ

ිගටඅේ හයෝඅකිරුම්අමිනුම්වලඅ

ලඩුපාඩුඅසදු කරතිඵ.අයබිඅ

ස් ල් ලාහුඅලලලහිඅවස් ලම්අ

තුමාණන්අමදීයාවටඅපැමිණිඅිගටඅ

මදීයාඅවාසීන්අලතරඅදක්යට 

තිඵබුේ ණ්අේ මවන්අවූඅතත්ත්ව කි. 

(4) ේ මමඅපිළිුර් අසහයගතඅක්රි ාවඅ

සදුඅකරයඅේ මොවුහුඅසැබැිගන්මඅ

තමන්අල් ලාහ්අඉදිරිේ  අ ළිඅ

යැගිටුවා ඉදිරිපත්අකරනුඅලබයඅ



 

 

 

බවඅිගශ්වාසඅේ යොකරනුේ  අ

මන්ද? 

(5) වයසයවලින්අහයාඅබිේ  න්අ

පිරුණුඅඒඅමහයත්අවූඅදියේ  දීඅ

ිගනිශ්ච අහයාඅප්රතිඵලලඅේ දනුඅ

පිණිස .  

(6) එ අස ලුඅමැවීම්අපරමාධිපතිඵඅ

ඉදිරිේ  අිගනිශ්ච අසහහයාඅයැගිටඅ

සටිනුඅලබයඅදිය කි.  

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· සතය අපිළිපදින්යන්අ

වළක්වාලය රැවටීම්වලින්අ

වැළේ කන්යටඅේ කේ රයඅ

ලවවාද .අ· තණ්හයාවඅහයා 



 

 

 

ගිජුකමඅේ වළදාේ ම්අපහයත්අ

ගුණාාංග කි.අල් ලාහ්ටඅබි අ

වන්ේ යුරඅමිසඅඑයින්අමිේ දන්ේ න්අ

යැත.අ· පිගන්අදුරස්ථඅකරවයඅ

ලයුරින්අමළවුන්අේ කේ රන් 

යැගිටුවනුඅලබයඅදියේ  දීඅ

සදුවයඅල්ආබුදඅපිළිබහඅසහිඅ

ගැන්වීම.  

7-17. පාපතරඅලපරා කරුවන්අ

හයාඅමළවුන්අේ කේ රන්අයැගිටුවනු 

ලබයඅදියේ  දීඅඔවුයටඅලැේ බයඅ

ප්රතිඵිගපාක. 

7. ේ යොඑේ ස්ථ .අනි තඅ

වශේ  න්මඅලපරා කරුවන්ේ ේ 

ේ ් ඛය අසජ්ජීන්හිඅ . 8. 



 

 

 

(යබිවර ,) සජ්ජීන්අ නුඅුරමක්අ

දැයිඅනුඹඅවඅදැනුවත්අකේ ේඅුරමක්අ

ද? 9. (එ ) ලි යඅලදඅවා්ආතාඅ

ේ පොතකි. 10. ේ බොරුඅ ැයිඅ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකරන්යන්අහයටඅ

එදියඅිගයාශ  හිමිවනුඅඇත. 11. 

ඔවුන් වයාහි ිගනිශ්ච  දිය අ

ේ බොරුඅ ැයිඅප්අරතිඵක්ේ පපඅකරතිඵ. 

12. සීමාවඅඉක්මවාඅගි අසෑමඅ

පාපතර ුරමඅමිසඅේ වයත් 

කිසේ වක්අඑ අේ බොරුඅ ැයිඅ

ේ යොකී . 13. ලපේ ේ වදන්අඔහුඅ

ේ වතඅපාරා යාඅකරනුඅලබයඅ

ිගට (ේ ම ) පැරැණ්යන්ේ ේඅ

මයඃක් පිතඅකතාඅ ැයිඅඔහුඅ

පැවසුේ ේ . 14. එේ ස්ථඅේ යොව, 



 

 

 

යමුත්අඔවුන්අඋප මින්අසටිඅදෑ 

(මගින්) ඔවුන්ේ ේඅහයදවත්අමතඅ

මල (කැලැ් ) බැඳීඅඇත. 15. එේ ස්ථඅ

ේ යොව, නි තඅවශේ  න්මඅඔවුන්අ

එදියඅඔවුන්ේ ේ 

පරමාධිපතිඵේ ගන්අේ වන්අ

කර(වළක්ව)නුඅලබන්ේ යෝ . 16. 

පසුව, නි තඅවශේ  න්මඅඔවුන්අ

නිරේ  හිඅපිිගේ සන්ේ යෝ ේ වතිඵ. 

17. තවද, නුඹලාඅේ බොරුඅ ැයිඅ

පවසමින්අසටිඅදෑඅේ ම අේ ේඅ ැයිඅ

කි නුඅලැේ ේ. 

ار  لَف   َب ٱۡلفُجَّ تََٰ ٓ إ نَّ ك  يٖن َكَّلَّ ج   َك َما  ٧ي س  َوَمآ أَۡدَرىَٰ

يٞن  ج   ۡرقُوٞم  ٨س  ٞب مَّ تََٰ ب يَن  ٩ك  ۡلُمَكذ    ١٠َوۡيٞل يَۡوَمئ ٖذ ل  

ين   بُوَن ب يَۡوم  ٱلد   يَن يَُكذ   ۦٓ إ َّلَّ ُكلُّ  ١١ٱلَّذ  ُب ب ه  َوَما يَُكذ  

ي ١٢ُمۡعتٍَد أَث يٍم  ط  تُنَا قَاَل أََسَٰ ُر إ ذَا تُۡتلَىَٰ َعلَۡيه  َءايََٰ



 

 

 

ل يَن  ا َكانُواْ  ١٣ٱۡۡلَوَّ م مَّ  َراَن َعلَىَٰ قُلُوب ه 
ِۖ بَۡلۜۡ َكَّلَّ

بُوَن  ۡم يَۡوَمئ ٖذ لََّمۡحُجوبُوَن  ١٤يَۡكس  ب  ه  ٓ إ نَُّهۡم َعن رَّ َكَّلَّ

يم   ١٥ ي  ١٦ثُمَّ إ نَُّهۡم لََصالُواْ ٱۡلَجح  ذَا ٱلَّذ  ثُمَّ يُقَاُل َهَٰ

بُوَن   ١٧ُكنتُم ب هۦ  تَُكذ  

(7) මරණේ  න්අපසුඅ ළිඅ

ලවදිකිරීමක් යැතැයිඅඔබඅ

රෑපණ අකරඅගන්යාක්අේ මන්අ

එ අයැත.අේ ද්ධවඅ

ප්රතිඵක්ේ පපකයින්අහයාඅුරහයකයින්අ

ලතරඅසටි පාපිපඨයින්ේ ේඅ

වා්ආතාවඅේ පොේ ළොේ ේඅපහයළටමඅ

බැසඅතිඵේ ේ.  

(8) ලේ හයෝඅදූත , සජ්ජීන්අ නුඅ

ුරමක්දැයිඅඔබටඅිගස්ථතරඅකේ ේඅ

ුරමක්ද? 



 

 

 

(9) සැබැිගන්මඅඔවුන්ේ ේඅවා්ආතාඅ

ලි මින්මඅපවතී.අඑහිඅකිසදුඅලඩුඅ

වැඩිඅකිරීමක්අසදුඅේ යොේ ේ.  

(10) එදියඅේ බොරුඅකරන්යන්හයටඅ

මහයත්අවූඅිගයාශ ක්අලත්වනුඅ

ඇත.අඑ අමහයත්අවූඅපාඩුවකි.  

(11) ල් ලාහ්අතමඅගැත්තන්හයටඅ

ඔවුන්අේ මේ ලොේ වහිඅසදුඅකළඅ

ේ ද්ධව් අසහහයාඅමතුේ ලොේ වහිඅ

ප්රතිඵලලඅේ දයඅදිය  ප්රතිඵක්ේ පපඅ

කරමින්අසටි අල අේ මොවුන්අ

ේ වතිඵ.  

(12) ලධිකඅේ ලසඅලුරස් අසදුඅ

කරය, ල් ලාහ්ේ ේඅසීමාවන්අ

උ් ලාංඝය අකරමින්අකටයුතුඅ



 

 

 

කරයඅල අමිසඅේ වය කිසවුරඅ

එමඅදිය අේ බොරුවක්අ ැයිඅ

පවසන්ේ න්අයැත.  

(13) ලපේ ේඅදූත ාණන්අේ වතඅ

පහයළඅකරනුඅලැබූඅලපේ ේඅවදන්අ

ඔහුඅඉදිරිේ  අපාරා ය අකරනුඅ

ලබයඅිගටඅ‘ේ ම  මුතුන්අ

මිත්තන්ේ ේඅකතා .අේ ම අ

ල් ලාහ්ේ ගන්අවූවක්අේ යොේ ේඅ

 ැයිඅඇතැමුන්අපවසතිඵ.  

(14) එ අේ මමඅේ බොරුකාරයින්අ

සතයඅපරිදිඅේ යොේ ේ.අඔවුන්ේ ේඅ

බුද්ධධි අඉහයවහයාඅේ ගොස්ථඅඇත.අ

ඔවුන්අඋප ාගත් පාප අ

ේ හ්තුේ වන්අඑ අනවරණ අවීඅ



 

 

 

ඇත.අඔවුන්ේ ේඅසත්අතුළින්අ

සතය අේ යොදකිතිඵ.  

(15) නි තඅවශේ  න්මඅමළවුන්අ

ේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅලබයඅ

දියේ  දීඅඔවුන්ේ ේඅ

පරමාධිපතිඵ ාණන්අදැකීේ මන් 

ඔවුන්වඅවළක්වනුඅලබනුඅඇත.අ

එ අඔවුයටඅතහයයම්අේ කොටඅ

ඇත. 

(16) ලයතුරුවඅසැබැිගන්මඅඔවුන්අ

නිර ටඅපිිගස, එහිඅනිරාඅගින්ේ න්අ

දඞුවමඅිගඳිනුඅඇත.  

 (17) මළවුන්අේ කේ රන්අ

යැගිටුවනුඅලබයඅදියේ  දීඅඔවුන්අ

හයෑ් ලුවටඅලක්අකරමින්, “නුඹලාඅ



 

 

 

ේ ම්අිගඳියඅදඩුවම, ේ මේ ලොේ වහිඅ

නුඹලාේ ේඅදහයම්අදූත ාණන්අ

නුඹලාටඅකවරඅකරුණක්අදන්වාඅ

සටිේ  දඅඑ අේ බොරුකරමින්අසටි 

ේ හ්තුවඅනිසාේ වනි“  ැයිඅපවසනුඅ

ලැේ ේ. 

18-28. දැහයැමි න්අහයාඅස්ථව්ආගේ  අ

දීඅඔවුයටඅහිමි වයඅසැපඅ

පහයසුකම්. 

18. එේ ස්ථඅේ යොව, නි තඅ

වශේ  න්මඅදැහයැමි න්ේ ේඅ

ේ ් ඛය අ

ඉ් ලීයියීන්හිම .19.තවද 

ඉ් ලීයියීන්අ නුඅුරමක්අදැයිඅනුඹඅ

වඅදැනුවත්අකේ ේඅුරමක්අද? 20. 



 

 

 

(එ ) ලි යඅලදඅවා්ආතාඅේ පොතකි. 

21. සීමපත න්අඑ ටඅසාක්ිඅ

දරන්ේ යෝ . 22. නි තඅ

වශේ  න්මඅදැහයැමි න්අසැපඅ

පහයසුකම්අපිරුණු ස්ථව්ආග න්හිඅ

ේ වතිඵ. 23. කිගච්චි මතටඅවී (සරි) 

යරඹතිඵ. 24. (ඔවුයට ලැබුණු) 

සැපඅපහයසුකම්අහිඅසරි ාවඅනුඹඅ

ඔවුන්ේ ේඅමුහුේ ණහිඅදැයඅගනුඅ

ඇත. 25. මුද්රාඅකරයඅලදඅ

ලමෘතේ  න්අඔවුයටඅේ පොවනුඅ

ලබන්ේ යෝ . 26. එහිඅමුද්රාවඅ

කස්ථතූරිඅ .අඑේ හයයින්අතරඟඅ

වදින්ේ යෝ ඒඅතුළඅතරඟඅවදිත්වා. 

27. තවද එහිඅමිශ්රණ අතස්ථීයම්අ

ේ වතිඵන් . 28. (එ ) උ් පතකි, 



 

 

 

ේ ද්ධවඅසීමපතයින්අඑයින්අපාය  

කරතිඵ. 

ي  يَن  ل   َب ٱۡۡلَۡبَرار  لَف ي ع  تََٰ ٓ إ نَّ ك  َك َوَمآ أَۡدَرىَٰ  ١٨َكَّلَّ

يُّوَن  ل   ۡرقُوٞم  ١٩َما ع  ٞب مَّ تََٰ بُوَن  ٢٠ك  يَۡشَهدُهُ ٱۡلُمقَرَّ

يٍم  ٢١ َعلَى ٱۡۡلََرآئ ك   ٢٢إ نَّ ٱۡۡلَۡبَراَر لَف ي نَع 

يم   ٢٣يَنُظُروَن  ۡم نَۡضَرةَ ٱلنَّع  ه  ُف ف ي ُوُجوه  تَۡعر 

ۡختُوٍم  ٢٤ يٖق مَّ ح  ن رَّ ۡسٞكُۚ  ٢٥يُۡسقَۡوَن م  ُمهُۥ م  تََٰ خ 

ف ُسوَن َوف ي  ل َك فَۡليَتَنَافَس  ٱۡلُمتَنََٰ ن  ٢٦ذََٰ َزاُجهُۥ م  َوم 

بُوَن  ٢٧تَۡسن يٍم   ٢٨َعۡيٗنا يَۡشَرُب ب َها ٱۡلُمقَرَّ

(18) එ අසැබැිගන්මඅිගනිශ්ච ක්අ

යැත. තිඵළිණඅපිරියැීමමක්අයැතඅ

 ැයිඅඔවුන්අසතයඅපරිද්ධේ දන්අ

ේ යොව.අසැබැිගන්මඅේ දිග න්ටඅ

ලවයතඅවූේ වෝ ඉ් ලී යීන්හිඅ

ේ වතිඵ. 



 

 

 

(19) ලේ හයෝඅදූත , ඉ් ලී යීන්අ

ුරමක්දැයිඅඔබටඅදන්වාඅසටිේ  අ

ුරමක්ද? 

(20) සැබැිගන්මඅඔවුන්ේ ේඅ

වා්ආතාඅලි මින්මඅපවතී.අඑහිඅ

කිසදුඅලඩුඅවැඩිඅකිරීමක්අසදුඅ

ේ යොේ ේ. 

(21) සෑමඅලහයසකටමඅසීමපවඅ

සටියඅමලක්වරුන්අඑමඅවා්ආතාවඅ

ඉදිරිපත්අකරනුඅඇත.  

(22) ේ දිග න්ටඅලධිකඅේ ලසඅ

ලවයතඅවන්ේ යෝඅමළවුන්අ

ේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅලබයඅ

දියේ  දීඅසදාතනිකඅසැපේ  හි 

ේ වතිඵ.  



 

 

 

(23) ලලාංකාරඅකරයඅලදඅකිගච්චිඅ

මතටඅවීඅඔවුන්ේ ේඅපරමාධිපතිඵඅ

ේ දසඅදඅඔවුන්අකරය, ඔවුන්අ

සතුටුඅවයඅසෑම ේ ද ක්අේ දසඅදඅ

ඔවුන්අබලමින්අසටිතිඵ.  

(24) ඔබඅඔවුන්අදුටුේ ේඅයම්අඔවුන්අ

ිගඳියඅසැපේ තහිඅලලාංකාර අහයාඅ

සතුටඅඔවුන්ේ ේඅමුහුණුවලින්අ

දකිනු ඇත.  

(25) කටඅමුද්රාඅතැබූඅලමෘතඅ

භාජයඅවලින්අඔවුයටඅමධුඅ

ේ පොවනුඅලැේ ේ.  

(26) ඉන්අකස්ථතූරිඅසුවදඅ

ලවසාය අදක්වාමඅහයමනුඅඇත.අ

ේ මමඅේ ගෞරවීය අතිඵළිණ අ



 

 

 

ේ වනුේ වන්අතරඟඅවදින්ේ යෝ 

තරඟඅකරත්වා. 

(27) ේ මමඅමුද්රාඅකරනුඅලැබූඅ

පාය අතස්ථීයම්අයම්අඋ් පතකින්අ

එයඅපාය කින්අමිශ්රවඅපවතී.  

(28) එ අස්ථව්ආගේ  අඋසස්ථඅ

ස්ථාායේ  අපිහිටිඅඋ් පතකි.අ

පිරිසදුඅමිහිරිඅපාය ක්අවයඅ

ේ මයින්අේ ද්ධවඅසීමපතේ  ෝ පාය අ

කරන්යාහු .අඑේ මන්මඅඒඅසමඟඅ

ේ වයත්අදෑදඅමිශ්රඅේ කොටඅේ සසුඅ

ේ ද්ධවඅිගශ්වාසීන්අපාය අකරතිඵ.  

29-36. ේ මේ ලොේ වහිඅ

වැරදිකරුවන්අේ ද්ධවඅිගශ්වාසීන් 

සමඟඅගනුඅේ දනුඅකළඅනකාර අ



 

 

 

හයාඅඔවුන්ේ ේඅඑමඅක්රි ාවටඅ

ප්රතිඵක්ආම ක්අවශේ  න්අමතුඅ

ේ ලොේ වහිදී ඔවුයටඅහිමිවයඅ

ිගපාක . 

29. නි තඅවශේ  න්මඅලපරා අ

කළවුන් වයාහිඅිගශ්වාසඅ

කළවුන්අපිළිබහඅවඅසයාේ සමින්අ

සටිේ  ෝ . 30. තවදඅඔවුන්අ

ලසළින්අඔවුන්අගමන්අකළඅිගටඅ

ඔවුන් එකිේ යකාඅලතරඅඇස්ථඅ

ේ කොණින්අඉඟිඅේ කොටඅසමච්ච් අ

කරඅගන්ේ යෝ . 31. තවදඅඔවුන්අ

ඔවුන්ේ ේඅපිරිසඅේ වතඅහයැරීඅ යඅ

ිගට (සමච්ච්  කරමින්) ප්රීතිඵඅ

වන්යන්අේ ලසඅහයැරීඅගිේ  ෝ . 32. 

තවදඅඔවුන්අඔවුන්අවඅදුටුඅිගටඅ



 

 

 

සැබැිගන්මඅේ මොවුන් 

මුළාවූවන්ම අ ැයිඅපවසතිඵ. 33. 

යමුත් ඔවුන්අමතඅනරක්ෂකයින්අ

ේ ලසඅේ මොවුහුඅඑවනුඅ

ේ යොලැබුේ වෝ . 34. එේ හයයින්අලදඅ

දියඅිගශ්වාසඅකළඅල අ

ප්රතිඵක්ේ පපකයින් ගැයඅ

සයහයේ සතිඵ. 35. කිගච්චි මතටඅවීඅ

ඔවුන් (සරි) යරඹමින්අසටිතිඵ. 36. 

ප්රතිඵක්ේ පපකේ  ෝ (වයඅඔවුයට) 

තමන්අකරමින්අසටි දෑටඅ

ප්රතිඵිගපාකඅේ දනුඅලැබුේ වෝඅද? 

يَن َءاَمنُواْ  َن ٱلَّذ  يَن أَۡجَرُمواْ َكانُواْ م  إ نَّ ٱلَّذ 

ۡم يَتَ  ٢٩يَۡضَحُكوَن  واْ ب ه  َوإ ذَا  ٣٠غَاَمُزوَن َوإ ذَا َمرُّ

يَن  ه  ُم ٱنقَلَبُواْ فَك  ٓ أَۡهل ه  َوإ ذَا َرأَۡوُهۡم  ٣١ٱنقَلَبُٓواْ إ لَىَٰ

ُٓؤََّلٓء  لََضآلُّوَن  ۡم  ٣٢قَالُٓواْ إ نَّ َهَٰ لُواْ َعلَۡيه  َوَمآ أُۡرس 



 

 

 

يَن  ف ظ  َن ٱۡلُكفَّار   ٣٣َحَٰ يَن َءاَمنُواْ م  فَٱۡليَۡوَم ٱلَّذ 

َهۡل  ٣٥ى ٱۡۡلََرآئ ك  يَنُظُروَن َعلَ  ٣٤يَۡضَحُكوَن 

َب ٱۡلُكفَّاُر َما َكانُواْ يَۡفعَلُوَن   ٣٦ثُو  

(29) ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කරමින් ලපරා අකළවුන්අවයාහිඅ

ඔවුහුඅේ දිග න්අිගශ්වාසඅකළවුන්අ

ේ දසඅබලාඅඔවුන්අහයෑ් ලුවටඅලක්අ

කරමින් සයාේ සමින්අසටි හය.  

(30) ේ දිග න්අිගශ්වාසඅකළවුන්අ

පසුකරඅ යඅිගටඅඔවුන්ේ ගන්අ

ඇතැේ මක්අඇතැේ මුරඅේ දසඅබලාඅ

සමච්චල ටඅඇස්ථ ේ කොණින්අ

සයාසුණහය.  

(31) ඔවුහුඅතමඅනිේ වස්ථඅේ වතඅ

බලාඅ යඅිගටඅඔවුන්අකළඅේ ද්ධවඅ



 

 

 

ප්රතිඵක්ේ පප , ේ දිග න්අිගශ්වාසඅ

කළවුයට කළඅසරදමඅගැයඅ

සතුටුේ වමින්අහයැරීඅගි හය.  

(32) මුස්ථලිම්වරුඅදුටුඅිගට, ඔවුහුඅ

ඔවුන්ේ ේඅමුතුන්මිත්තන්ේ ේඅ

දහයමඅලතහයැරඅදැීමේ මන්අඔවුහුඅ

නිවැරදි මා්ආගේ  න්අමුළාඅවීඅ

ඇත්ේ තෝඅ ැයිඅපවසන්යාහු .  

(33) ේ මවන්අප්රකාශ ක්අකරයඅ

තරමටඅේ මොවුන්ේ ේඅක්රි ාවන්අ

නරක්ෂාඅකිරීමඅසහහයාඅල් ලාහ්අ

ඔවුයටඅකිසවක් පවරාඅසටිේ  අ

යැත.  

(34) ේ මේ ලොවඅජීිගතේ  අේ දිග න්අ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකළවුන්අසරදම්අ



 

 

 

කළාක්අේ මන්මඅමළවුන්අ

ේ කේ රන්අයැගිටුවනු ලබයඅ

දියේ  දීඅේ දිග න්අිගශ්වාසඅ

කළවුන්, ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කළවුන්අේ දසඅබලාඅසයාඅේ සනු 

ඇත.  

(35) ලලාංකාරඅකරයඅලදඅකිගච්චිඅ

මතටඅවීඅඔවුන්ේ ේඅපරමාධිපතිඵඅ

ේ දසඅදඅඔවුන්අකරය, ඔවුන්අ

සතුටුඅවයඅසෑම ේ ද ක්අේ දසඅදඅ

බලමින්අසටිතිඵ. 

(36) ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කළවුන්අේ මේ ලොේ වහිඅකළඅ

ේ ද්ධව් අේ වනුේ වන්අනින්දිතඅ

දඞුවමඅපිරියමනුඅලැේ ේ. 



 

 

 

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· සත්අතුළඅපවතිඵයඅවැරදිඅ· 

මළවුන්අේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅ

ලබයඅදියේ  දී ේ දිග න්අ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකරන්යන්අතමඅ

පරමාධිපතිඵඅදැකීේ මන්අවළක්වනුඅ

ලැබීම.අ· නගමානුකූලවඅජීවත්අ

වන්යන්අසරදමටඅලක් කිරීමඅ

ේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පපේ  අ

ගුණාාංග කි. 

قَاق    ُسوَرةُ اَّلنش 

84අසූරත්අල් -ඉන්ිකාක් (පැළීම) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ25අකි. 



 

 

 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-6. ේ ලොවඅලවසන්අදියේ  දී සදුඅ

වයඅවයසය . 

1. ලහයසඅපැළීඅගි අිගට. 2. එ අඑහිඅ

පරමාධිපතිඵටඅලවයතඅිග .අතවදඅ

එ ට (එේ ස්ථ සදුඅවීම) නි මඅ

කරයඅලදී. 3. මහයේ පොේ ළොව 

සමතලාඅකරනුඅලැබූඅිගට, 4. එ  

එහිඅතුළඅඇතිඵඅදෑඅබැහයැරඅකරඅ

හිස්ථඅිග . 5. එ අඑහිඅ

පරමාධිපතිඵටඅලවයතඅිග .අතවදඅ

එ ට (එේ ස්ථ සදුඅවීම) නි මඅ



 

 

 

කරයඅලදී. 6. ලේ හයෝ මිනිසා! 

නි තඅවශේ  න්මඅනුඹඅනුඹේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅේ වත දැඩිඅේ ලසඅ

ප්ර ත්යඅදරන්ේ යක්අේ ේ.අඑිගටඅ

නුඹඅඔහුඅවඅ

මුණගැේ සන්ේ යහි . 

َرب  َها َوُحقَّۡت  ١إ ذَا ٱلسََّمآُء ٱنَشقَّۡت  نَۡت ل  َوإ ذَا  ٢َوأَذ 

نَۡت  ٤َوأَۡلقَۡت َما ف يَها َوتََخلَّۡت  ٣ٱۡۡلَۡرُض ُمدَّۡت  َوأَذ 

َرب  َها َوُحقَّۡت  ُن إ نَّكَ  ٥ل  نَسَٰ ٓأَيَُّها ٱۡۡل  ٌح إ لَىَٰ َرب  َك  يََٰ َكاد 

ق يه    ٦َكۡدٗحا فَُملََٰ

ඉලක්කගත කරුණු:  

මළවුන් ේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅ

ලබයඅදියේ  දීඅමුළුඅිගශ්ව මඅ

තමඅපරමාධිපතිඵේ ේඅලණටඅ

 ටත්අවීඅඑ අපිළිගැීයේ මන් 



 

 

 

ඇතිඵවයඅතත්ත්ව අරූපණ අ

කරඅේ පන්වීමක්.අඑේ ස්ථඅ

පිළිගැීයමඅප්රතිඵක්ේ පපඅකිරීමටඅ

බැරිඅලනිවා්ආ  පිළිගැීයමක්අවනුඅ

ඇත. 

ිග්රහය : 

(1) මලක්වරුඅලහයසන්අපහයළඅවීමඅ

සහහයාඅඑ අපැළීඅගි අිගට, 

(2) තමඅපරමාධිපතිඵේ ේඅලණටඅ

 ටත්අවීඅඔහුටඅසවන්අදුන්අිගට, 

එ අඑ ටඅනි මඅකරනුඅලැබූවක්අ

වන්ේ න් .  



 

 

 

(3) හයමක්අලදිනුඅලබන්යාක්අ

ේ මන්අමහයේ පොේ ළොවඅදිගුඅහයරිනුඅ

ලබයඅිගට, 

(4) එහිඅඇතිඵඅනිදන්අවස්ථතුන්අහයාඅ

මළඅකහන්අබැහයැරඅේ කොටඅ

ඒවායින්අඑ අහිස්ථඅේ ේ.  

(5) තමඅපරමාධිපතිඵේ ේඅලණටඅ

 ටත්අවීඅඔහුටඅසවන්අදුන්අිගට, 

එ අඑ ටඅනි මඅකරනුඅලැබූවක්අ

ේ ේ. 

(6) ලේ හයෝඅමිනිසුනි! ඔබඅ හයපතඅ

ේ හයෝඅල පතඅසදුඅකරන්ේ යෝ .අ

මළවුන්අේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅ

ලබයඅදියේ  දීඅඒඅසහහයාඅල් ලාහ් 

ඔබටඅප්රතිඵලලඅේ දනුඅපිණිසඅඑ අ



 

 

 

ඔබඅහයමුේ ේඅතබනුඅලබන්ේ න් .අ

මිනිසාේ ේඅක්රි ාකාරකම්අපිළිබහ 

ේ මේ යහිඅකිරීේ මන්අපසුවඅ

මළවුන්අේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅ

ලබයඅදීඅඑ අසදුඅකරන්යන්ේ ේඅ

තත්ත්ව අල් ලාහ් පැහයැදිළිඅ

කේ ේ . 

7-9. දුරණුඅපසඅජය ාටඅහිමිඅ

ප්රතිඵලල. 

7. තවද, තමඅවා්ආතාඅේ පොතඅ

තමන්ේ ේ දුරණතටඅේ දනුඅලැබූඅ

ල අවූඅකලී, 8. එිගට ඔහුේ ගන්අ

මතුඅපහයසුඅිගමසීමකින්අිගමසනුඅ

ලබනුඅඇත. 9. තවදඅඔහුඅතමඅ



 

 

 

පිරිසඅේ වතඅප්රීතිඵ ටඅපත්අවූේ වුර 

ේ මන්අහයැරීඅ නුඅඇත. 

ين هۦ   بَهُۥ ب يَم  تََٰ ا َمۡن أُوت َي ك  فََسۡوَف يَُحاَسُب  ٧فَأَمَّ

يٗرا  َساٗبا يَس  ٓ  ٨ح   ٩أَۡهل هۦ  َمۡسُروٗرا َويَنقَل ُب إ لَىَٰ

(7) කවේ රුරේ ේඅක්රි ාඅසටහයන්අ

ේ ් ඛය තමඅදුරණතටඅේ දනුඅ

ලබන්ේ න්ද  

(8) ඔහුඅඉදිරිේ  අඑමඅක්රි ාවන්අ

ඉදිරිපත්අකරනුඅලැේ ේ.අකිසදුඅ

්රහයණ කින්අේ තොරවඅපහයසුඅ

ප්රශ්ණ කිරීමකින්අඔහුඅිගනිශ්ච අ

කරනුඅලැේ ේ.  

(9) ඔහුඅතමඅපවුලඅේ වතඅසතුටින්අ

හයැරීඅ නුඅඇත.  



 

 

 

10-15. වම්අපසඅජය ාටඅහිමිඅ

ප්රතිඵලල. 

10. තවදඅතමඅවා්ආතාඅේ පොතඅ

තමඅපිේ ටහි පිටුපසන්අේ දනුඅලැබූඅ

ල අවූඅකලී, 11. ඔහුඅිගයාශ අ

 ැයිඅවැලේ පනුඅඇත. 12. තවදඅ

ඔහු (නිරේ  ) ඇිගේ ළයඅගින්යටඅ

පිිගේ සනුඅඇත. 13. නි තඅ

වශේ  න්මඅඔහු (ේ මේ ලොේ වහි) 

තමඅපිරිසඅලතර ප්රීතිඵ ටඅපත්අ

වූේ වුරඅේ ලසඅසටිේ   . 14. 

නි තඅවශේ  න්මඅඔහු 

(මරණේ  න්අපසු) කිසිගේ ටක 

නපසුඅේ යොපැමිේ ණන්ේ න්ම අ

 ැයිඅසතුේ ේ . 15. එේ ස්ථඅේ යොවඅ

සැබැිගන්මඅඔහුේ ේඅපරමාධිපතිඵඅ



 

 

 

ඔහුඅපිළිබහව නිරීක්ෂකේ  ුරඅ

ේ ලසඅසටිේ   . 

هۦ   بَهُۥ َوَرآَء َظۡهر  تََٰ ا َمۡن أُوت َي ك  فََسۡوَف  ١٠َوأَمَّ

يًرا  ١١يَۡدُعواْ ثُبُوٗرا  هُۥ َكاَن ف ٓي إ نَّ  ١٢َويَۡصلَىَٰ َسع 

ُٓۚ  ١٤إ نَّهُۥ َظنَّ أَن لَّن يَُحوَر  ١٣أَۡهل هۦ  َمۡسُروًرا  بَلَىَٰ

يٗرا   ١٥إ نَّ َربَّهُۥ َكاَن ب هۦ  بَص 

(10) කවේ රුරේ ේඅක්රි ාඅසටහයන්අ

ේ ් ඛය ඔහුේ ේඅපිේ ටහිඅ

පිටුපසන්අඔහුේ ේඅවමතටඅේ දනුඅ

ලබන්ේ න්ද 

(11) තමන්ේ ේඅිගයාශ අල ැදඅ

සටියි. 

(12) නිරේ  අගින්යටඅඔහුඅඇතුළුඅ

වනුඅඇත.අඑහිඅදැඩිඅඋපණත්ව අ

ිගඳිනුඅඇත.  



 

 

 

(13) ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කරමින්අපාපකම්අසදුඅකරමින්අ

ඔහුඅේ මේ ලොේ වහිඅතමඅපවුලඅ

සමඟඅසතුටින්අජීවත් ිග .  

(14) සැබැිගන්මඅතමන්අමි අගි අ

පසුවඅයැවතඅජීව ක්අ

ේ යොලබන්ේ න්අ ැයිඅසතී . 

(15) එේ ස්ථඅේ යොව, පළමුඅවරටඅ

ල් ලාහ්අඔහුවඅමැවූඅේ ස්ථමඅ ළිඅ

ඔහුටඅජීව අේ දන්ේ න්ම .අ

ඔහුේ ේඅතත්ත්ව අල් ලාහ් 

නිරීක්ෂණ අකරමින්අසටියි.අ

ල් ලාහ්අේ ගන්අකිසවක්අ

සැඟේ වන්ේ න්අයැත.අඔහුඅසදුඅ

කළඅක්රි ාවන්ට ලනුකූලවඅ



 

 

 

ල් ලාහ්අඔහුටඅප්රතිඵලලඅ

පිරියමයි. 

16-24. ලවසන්අදියේ  අසදුඅවීමඅ

සැබෑවක්අබවඅදිවුරා සටීමඅහයාඅ

ේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පපකයින්වඅේ  ොමුඅ

ේ කේ රනුඅලබයඅස්ථාාය . 

16. තවදඅේ ගොම්මන්අේ ේලාවඅමතඅ

මම දිවුරමි. 17. තවද රාත්රි අහයාඅ

එ අවැළහඅගත්අදෑඅමතඅද18. 

තවද, චන්ද්ර ාඅපූ්ආණත්ව ටඅ

පත්අවයඅිගටඅඒඅමතඅද (දිවුරමි) 

19. සැබැිගන්මඅපි වේ රන්අ

පි වරඅනුඹලා (ඉහයළට) ගමන් 

කරන්යාහුම . 20. එේ හයයින් 

ඔවුහුඅිගශ්වාසඅේ යොකරඅසටීමටඅ



 

 

 

ඔවුයටඅුරමක්අසදුඅවීඅද? 21. තවද 

ඔවුයටඅල් -ුර්ආනය අ

පාරා ය අකරනුඅලැබූඅිගටඅ

ඔවුන් (ල් ලාහ්ටඅසරසඅයමා) 

සුජූද්ධඅේ යොකරතිඵ. 22. යමුත් 

(ේ ද්ධවඅිගශ්වාස ) ප්රතිඵක්ේ පපඅ

කළඅල අඑ අේ බොරුඅ ැයිඅ

පවසතිඵ. 23. තවදඅඔවුන් (තමඅ

හයදවත්අතුළ) සඟවයඅදෑඅපිළිබහඅ

ල් ලාහ් මැයිගන්අදන්යාහු . 24. 

එේ හයයින් ේ ේදීය අදඬුවමක්අ

පිළිබහඅනුඹඅඔවුයටඅශුභාරාංචිඅ

පවසනු. 

ُم ب ٱلشَّفَق   َوٱۡلقََمر   ١٧َوٱلَّۡيل  َوَما َوَسَق  ١٦فَََّلٓ أُۡقس 

فََما لَُهۡم  ١٩لَتَۡرَكبُنَّ َطبَقًا َعن َطبَٖق  ١٨إ ذَا ٱتََّسَق 

نُوَن  ُم ٱۡلقُۡرَءاُن ََّل  ٢٠ََّل يُۡؤم  َئ َعلَۡيه  َوإ ذَا قُر 



 

 

 

 ۩ بُوَن بَل   ٢١يَۡسُجدُوَنَۤ يَن َكفَُرواْ يَُكذ   ُ  ٢٢ٱلَّذ  َوٱَّللَّ

ۡرُهم ب عَذَاٍب أَل يٍم  ٢٣أَۡعلَُم ب َما يُوُعوَن   ٢٤فَبَش  

(16) හිරුඅලවරටඅගි අපසුඅ

ක්ිතිඵජේ   පවතිඵයඅරත්අපැහයැ අ

මතඅල් ලාහ්අදිවුරාඅසටියි.  

(17) රාත්රි අහයාඅඑහිඅරැස්ථඅකරනුඅ

ලබයඅදෑඅමතඅදඅදිවුරාඅසටියි. 

(18) චන්ද්ර ාඅපූ්ආණත්ව අලැබඅ

එ අපුරසහඅබවටඅපත්වූඅිගටඅඒඅ

මතඅදිවුරාඅසටියි.  

(19) ලේ හයෝඅමිනිසා, ශුක්රාණුේ වන්අ

කූඩැ් ේ ලුරේ ේඅස්ථවරූප ටත්අ

කූඩැ් ේ ලුරේ ේඅස්ථවරූපේ  න්අ

කළලඅතත්ත්ව ටත් එේ මන්මඅ



 

 

 

ජීිගතේ  න්අපසුඅමරණ ටත්අ

මරණේ  න්අපසුඅ ළිඅජීිගත ටත්අ

 යාදීඅේ ලසඅතත්ත්වේ  න්අ

තත්ත්ව ට පි වේ රන්අපි වරටඅ

ඔබඅගමන්අකරනුඅඇත.  

(20) ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅකරයඅ

ේ මොවුන්අල් ලාහ්අහයාඅපරමාන්තඅ

-ලවසාය-අදිය අිගශ්වාසඅ

ේ යොකරඅසටීමට ුරමක්අවීද?  

(21) ඔවුන්අේ වතඅල් අුර්ආනය අ

පාර ය අකරඅේ පන්වනුඅලබයඅ

ිගටඅඔවුන්ේ ේඅපරමාධිපතිඵටඅ

ඔවුන්අසරසඅේ යොයමතිඵ.  

(22) යමුත්, ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කරන්ේ යෝඅඔවුන්අේ වතඅ



 

 

 

ඔවුන්ේ ේඅ ්ආමඅදූත ාණන්අ

කවරඅකරුණක්අේ ගය නේ ේදඅ

එ අේ බොරුඅ ැයිඅපවසතිඵ.  

(23) ඔවුන්ේ ේඅසත්අරහවාඅතබයඅ

දෑඅපිළිබහඅල් ලාහ්අමැයිගන්අ

දන්යාහු .අඔවුන්ේ ේඅක්රි ාවන්අ

කිසවක් ඔහුඅේ වතඅ

සැඟේ වන්ේ න්අයැත.  

(24) එේ හයයින්අලේ හයෝඅදූත , 

ේ ේදයාඅසහයගතඅදඬුවමඅ

බලාේ පොේ රොත්තුේ වන්අසටියඅ

බවඅඔබඅඔවුයටඅදන්වාඅසටිනු.  

25. ේ දිග න්අිගශ්වාසකළවුයටඅ

හිමිඅවයඅප්රතිඵලල. 



 

 

 

25. යමුත්අිගශ්වාසඅකරඅදැහයැමි 

දෑඅකළවුන්අහයැරඅඔවුයටඅිගසන්ධිඅ

ේ යොවයඅප්රතිඵලලඅඇත 

ت  لَُهۡم أَۡجٌر َغۡيُر  ل َحَٰ لُواْ ٱلصََّٰ يَن َءاَمنُواْ َوَعم  إ َّلَّ ٱلَّذ 

 ٢٥َمۡمنُون َۢ 

(25) යමුත්අල් ලාහ්වඅිගශ්වාසඅ

ේ කොට,  හයකම්අසදුඅකළඅල අ

හයැර.අඔවුයටඅනිම්අේ යොවයඅ

ුරස් අඇත.අඑ අස්ථව්ආග යි.අ-

දිවයේ ලෝක යි.- 

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· ලහයසඅහයාඅමහයේ පොේ ළොවඅ

ඔවුන්ේ ේඅපරමාධිපතිඵටඅ ටත්අ

වීම.අ· සෑමඅමිනිේ සුරමඅ හයපතඅ



 

 

 

ේ හයෝඅල හයපතඅසදුඅකිරීමටඅ

ේ වේ හයසඅේ වමින්අසටියි.අ· මළවුන්අ

ේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅලබයඅ

දියේ  දීඅේ සොම්යසන්අ

සටින්යාේ ේඅසළුරණඅවන්ේ න්අ

ඔහුේ ේඅදුරණතිඵන් ඔහුඅක්රි ාඅ

ේ ් ඛයඅේ පොතඅගැීයම .අ· 

ලභාගයවන්ත ාේ ේඅසළුරණ 

වන්ේ න්අඑ අඔහුඅතමඅවමතිඵන්අ

ගැීයම . 

 ُسوَرةُ البُُروج  

85අසූරත්අල් -බුරූජ් (්රහයඅ

මණ්ඩල) 

මක්කාහ්ේ ේදී ේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ22අකි. 



 

 

 

ي ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  م  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-9. ලග් අවාසීන්අශාප කරනුඅ

ලැබීමඅගැයඅදිවුරාඅපැවසීම. 

1. ්රහයඅමණ්ඩලවලින්අයුත්අලහයස 

මතඅදිවුරමින්, 2. ප්රතිඵාා ේ දනුඅ

ලැබූඅදිය අමතඅදඅදිවුරමින්, 3. 

සාක්ිඅදරන්යාඅහයාඅසාක්ිඅදරනුඅ

ලබන්යාඅමතඅද දිවුරමින්, 4,5. 

ඉන් ය වලින්අයුක්තඅගින්ේ යන්අ

වූඅලග් අවැස න්අඝාතය අ

කරනුඅලැබුේ වෝ . 6. එක් අහිඅ

ඔවුහුඅඒඅලසලඅවාඩිඅවීඅසටිේ  ෝ . 



 

 

 

7. ඔවුහු ිගශ්වාසඅකළවුන්ටඅ

ඔවුන්අකරමින්අසටිඅදෑඅයරඹමින් 

සටි හය. 8. ප්රශාංසාලාී ස්ආවඅ

බලපරාක්රමඅල් ලාහ්අවඅඔවුන්අ

ිගශ්වාසඅකිරීේ ම්අේ හ්තුේ වන්අමිසඅ

ඔවුහුඅඔවුන්ේ ගන්අපළි 

ේ යොගත්ේ තෝ . 9. ඔහු වයාහිඅ

ලහයස්ථඅහයාඅමහයේ පොේ ළොේ වහිඅ

රාජයඅබල අඇත්තා .අතවදඅ

ල් ලාහ්අස ලුඅදෑඅේ කේ රහිඅ

සාක්ිඅදරන්යා  . 

 ٢َوٱۡليَۡوم  ٱۡلَمۡوُعود   ١َوٱلسََّمآء  ذَات  ٱۡلبُُروج  

ٖد َوَمۡشُهوٖد  ُب ٱۡۡلُۡخدُود   ٣َوَشاه  ٱلنَّار   ٤قُت َل أَۡصَحَٰ

َوُهۡم َعلَىَٰ َما  ٦ُهۡم َعلَۡيَها قُعُوٞد  إ ذۡ  ٥ذَات  ٱۡلَوقُود  

ن يَن ُشُهوٞد  ٓ أَن  ٧يَۡفعَلُوَن ب ٱۡلُمۡؤم  ۡنُهۡم إ َّلَّ َوَما نَقَُمواْ م 



 

 

 

يد   يز  ٱۡلَحم  نُواْ ب ٱَّللَّ  ٱۡلعَز  ي لَهُۥ ُمۡلُك  ٨يُۡؤم  ٱلَّذ 

يدٌ  ُ َعلَىَٰ ُكل   َشۡيٖء َشه  ُۚ َوٱَّللَّ ت  َوٱۡۡلَۡرض  َوَٰ  ٩ٱلسََّمَٰ

ඉලක්කගත කරුණු:  

ල් ලාහ්ේ ේ බලේ  අිගදයාමාය , 

ස ් ලඅනවරණඅකරමින්අඇතිඵඅ

ඔහුේ ේඅපූ්ආණඅදැනුම.අේ දිග න්අ

ිගශ්වාසඅකරන්යන් ේ වතඅහිාංසාඅ

පීඩාඅකිරීමටඅලේ ප්ක්ෂාේ වන්අ

සටියඅල ටඅකරනුඅලබයඅ

තරවටුව.  

ිග්රහය : 

(1) හිරුඅසඳුඅහයාඅේ වයත්අ්රහයඅ

වස්ථතූන්අපිහිටිඅලහයසඅමතඅදිවුරාඅ

ල් ලාහ්අපවසයි. 



 

 

 

(2) ස ලුඅමැවීම්අඒකරාශිඅකරයඅ

බවටඅප්රතිඵාාඅදුන්අමළවුන්අ

ේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅලබයඅදිය අ

මතඅදිවුරා පවසයි.  

(3) යබි (ස් ල් ලාහුඅලලලහිඅ

වස් ලම්) තුමාඅතමඅසමූහය ාටඅ

සාක්ිඅදරන්යාක්අේ මන්අසාක්ිඅ

දරයඅසෑම ේ කේ යුරඅමතද, තමඅ

යබිවර ාටඅසාක්ිඅදරයඅ

සමූහය අේ මන්අසාක්ිඅදරනුඅ

ලබයඅසෑමඅේ කේ යුරඅමතමඅ

දිවුරමින්.  

(4) මහයේ පොේ ළොේ ේඅිගශාලඅලග් අ

හයැරූඅල ටඅශාප අලත්ේ ේවා!  



 

 

 

(5) ඔවුහුඅඑහිඅගිනිඅලවුලාඅ

ේ දිග න්අේ කේ රහිඅිගශ්වාස අ

තැබූවන්අපණපිටින්මඅඑහිඅ

ේ හයළුහය.  

(6) ගිනිඅපිරුණුඅඑමඅලග් අලවටඅ

ඔවුහුඅවාඩිඅවීඅසටි හය.  

(7) ඔවුහුඅේ දිග න්අිගශ්වාසඅ

කරන්යන්අහයටඅදුන්අවදඅේ ේදයාඅ

හයාඅදඬුවම්අේ දසඅබලමින්අ

සටි හය.අඒඅසහහයා ඔවුහුඅඔවුන්වඅ

ඉදිරිපත්අකළහය.  

(8) ස ලුඅිගෂ  න්හිඅපැසසුමටඅ

ලක්අවූ, කිසේ වුරඅිගසන්අලබිබවාඅ

 ාඅේ යොහයැකිඅස්ආවබල ාරීඅ

ල් ලාහ්ව ඔවුන්අිගසන්අිගශ්වාසඅ



 

 

 

කිරීේ ම්අේ හ්තුේ වන්අමිස, ේ ද්ධවඅ

ප්රතිඵක්ේ පපකයින්අඔවුයටඅේ දොස්ථඅ

කීේ ේඅයැත.  

(9) ඔහු-ල් ලාහ්-අවයාහි, ලහයස්ථඅ

හයාඅමහයේ පොේ ළොේ ේඅනධිපතය අ

ඔහුටඅපමණක්අසතුඅවන්ේ න් .අ

ස ලුඅදෑඅපිළිබහ ඔහුඅ

නිරීක්ෂණ අකරන්යා .අඔහුේ ේඅ

ගැත්තන්ේ ේඅකිසදුඅකරුණක්අ

ඔහුටඅසැඟේ වන්ේ න්අයැත. 

10. ිගශ්වාසඅකළවුන්අලතරඅ

ල්ආබුදඅඇතිඵඅකරමින් කලහයකාරීඅ

ේ ලසඅකටයුතුඅකළඅල අසහහයාඅ

ේ දයඅලදඅප්රතිඵාාව. 



 

 

 

10. නි තඅවශේ  න්මඅිගශ්වාසඅ

කරන්යන්ට හයාඅිගශ්වාසඅ

කරන්නි න්ටඅහිාංසාඅපීඩාඅසදුඅ

ේ කොට, පසුඅවඅපශ්චාත්තාපඅ

ේ යොවූවන්අවයඅඔවුයටඅනිරේ   

දඬුවමඅදඅතවද, ඔවුයටඅ

පිළිස්ථේ සයඅගින්ේ යහිඅදඬුවමඅදඅ

ඇත. 

ت  ثُمَّ لَۡم يَتُوبُواْ  نََٰ ن يَن َوٱۡلُمۡؤم  يَن فَتَنُواْ ٱۡلُمۡؤم  إ نَّ ٱلَّذ 

يق   فَلَُهۡم َعذَاُب َجَهنََّم َولَُهۡم َعذَابُ   ١٠ٱۡلَحر 

(10) ේ දිග න්අිගශ්වාසඅ

කරන්යන්හයටඅහයා ේ දිග න්අ

ිගශ්වාසඅකරන්නි න්හයටඅහිාංසාඅ

පීඩාඅකරමින්අදඬුවම්අදුන්අල , 

ල් ලාහ්වඅපමණක්අිගශ්වාස 



 

 

 

කිරීේ මන්අඔවුහුඅේ වයතකටඅ

ේ  ොමුඅකිරීමටඅඋත්සාහයඅකළහය.අ

පසුවඅඔවුන්අකළඅපාපේ  න්අ

මිේ දන්යටඅල් ලාහ් ේ වතඅ

පසුතැිගලිඅේ යොවුේ යෝ .අඑබැිගන්අ

ඔවුන්හයටඅමළවුන්අේ කේ රන්අ

යැගිටුවනුඅලබයඅදියේ  දීඅ

නිරේ   ේ ේදයාවඅඇත.අඑේ මන්මඅ

ඔවුන්අඇිගළවූඅගින්ේ න්අ

ේ ේදයාවදඅඔවුයටඅසතුඅවනුඅ

ඇත.අඑ අඔවුන්අේ ද්ධවඅිගශ්වාස 

කළවුන්වඅඑමඅගින්ේ යන්අ

පුළුස්ථසාඅසදුඅකළාවූඅඔවුන්ේ ේඅ

එමඅල මඅක්රි ාවඅේ හ්තුේ වනි. 



 

 

 

11. ේ දිග න්අිගශ්වාසඅ

කළවුන්හයටඅහිමිඅවය 

ුරසල න්... 

11. සැබැිගන්මඅිගශ්වාසඅේ කොටඅ

 හයකම් කළවුන්අවයඅඔවුයටඅ

ඊටඅපහයළින්අගාංගාවන්අගලාඅ

බසය (ස්ථව්ආග) උ න්අඇත.අ

එ යිඅලතිඵඅමහයත්අවූඅජ ්රහයණ . 

ٞت  ت  لَُهۡم َجنََّٰ ل َحَٰ لُواْ ٱلصََّٰ يَن َءاَمنُواْ َوَعم  إ نَّ ٱلَّذ 

ل َك ٱۡلفَۡوُز ٱۡلَكب يُر 
ُرُۚ ذََٰ ن تَۡحت َها ٱۡۡلَۡنَهَٰ ي م   ١١تَۡجر 

(11) සැබැිගන්මඅේ දිග න්අ

ිගශ්වාසඅේ කොට  හයකම්අකළවුන්අ

වයාහි, ඔවුයටඅස්ථව්ආගඅ

මාලිගාවන්අහයාඅඑහිඅතිඵේ බයඅගස්ථඅ

ලතරින්අගලාඅබසයඅගාංගාවන් 



 

 

 

සහිතඅස්ථව්ආගඅඋ න්අඇත.අඑ අ

ල් ලාහ්අඔවුයටඅසූදායම්අකළඅ

ලතිඵමහයත්අජ ්රහයණ යි.අේ වයඅ

කිසදු ජ ්රහයණ ක්අඑ ටඅසමඅ

කළඅේ යොහයැක. 

12-16අස ලුඅදෑඅේ කේ රහිඅල් ලාහ්අ

ශක්තිඵ අඇත්තා අ න්යඅ

ේ පන්වාඅේ දමින්අේ ද්ධව 

ප්රතිඵක්ේ පපකයින්ටඅමඟඅ

ේ පන්වීම 

12. නි තඅවශේ  න්මඅනුඹේ ේඅ

පරමාධිපතිඵේ ේ ්රහයණ අඉතාඅ

දැඩිඅ . 13. (පූ්ආවාද්ආශ ක් 

ේ යොමැතිඵඅව) නි්ආමාණ අ

කරන්ේ න්අදඅ ළිඅසදුඅකරන්ේ න්දඅ



 

 

 

ඔහුම . 14. ඔහුඅලතිඵඅක්ෂමාශීලීඅ

 .අමහයත්අද ාලුඅ . 15. කී්ආතිඵමත්අ

ල්ආපහි (රාජයේ  හි) හිමිකරුඅ . 

16. ඔහුඅසතයඅේ ද්ධඅමැයිගන්අ

කරන්යාඅ . 

يدٌ  يدُ  ١٢إ نَّ بَۡطَش َرب  َك لََشد  ُئ َويُع   ١٣إ نَّهُۥ ُهَو يُۡبد 

يدُ  ١٤َوُهَو ٱۡلغَفُوُر ٱۡلَودُودُ   ١٥ذُو ٱۡلعَۡرش  ٱۡلَمج 

يدُ  َما يُر   ١٦فَعَّاٞل ل  

(12) ලේ හයෝඅදූත , ලපරා කරුවාඅ

ල් ලාහ් පිළිබහඅ

ේ යොසැලකි් ේ ලන්අපසුවයඅිගටඅ

ඔහුඅේ වනුේ වන්අවූඅඔේ ේඅ

පරමාධිපතිඵේ ේඅ්රහයණ අඉතාඅ

බලවත් .  



 

 

 

(13) සැබැිගන්මඅමැවීම්අහයාඅ

දඬුවමඅපූ්ආවාද්ආශ කින්අ

ේ තොරවඅඋත්පාදය අකේ ේඅ

ඔහු .අඒඅේ දකඅ ළිඅේ ගය 

එන්ේ න්දඅඔහු .  

(14) ඔහුේ ේඅගැත්තන්අලතුරින්අ

පසුතැිගලිඅවීඅඔහුඅේ වතඅයැඹුරුඅ

වන්යන්ේ ේඅපාප න්ටඅඔහුඅ

සමාවඅේ දන්යා . ඔහුඅේ වතඅ

සීමපඅවීඅඔහුඅපිළිබහඅහයැඟීේ මන්අ

කටයුතුඅකරන්යන්හයටඅඔහුඅ

ද ාලු .  

(15) ේ ගෞරවීය අල්ආපඅේ හයවත්අ

ඔහුේ ේඅරාජයේ  අහිමිකරුඅ

ඔහු .  



 

 

 

(16) ඔහුඅසතයඅේ ද්ධඅසදුඅ

කරන්යා .අඔහුඅකැමතිඵඅවයඅ

ල ේ ේඅපාප න්ටඅසමාවඅේ දනුඅ

ඇත.අඔහුඅකැමතිඵඅල ට දඬුවම්අ

කරනුඅඇත.අසුිගශුද්ධ අවූඅඔහුටඅ

කිසදුඅබලඅකරන්ේ යුරඅ

ේ යොමැත්ේ ත් .  

17-20. ෆි්ආලවුන්ේ ේඅහයාඅසමූද්ධඅ

ජය ාේ ේඅිගයාශ . 

17. (යබිවර ) නුඹඅේ වතඅ

ේ ස්ථයාවන්ේ ේ පුවතඅපැමිණිේ  අ

ද? 18. ෆි්ආලවුන්අහයාඅසමූද්ධ 

(ේ ස්ථයාවන්) 19. යමුත්අ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකළවුන්අේ බොරුඅ

කිරීේ මහිඅ . 20. තවද, ල් ලාහ්අ



 

 

 

ඔවුන්ේ ේඅපසුපසන්අ

වටලන්යා . 

يُث ٱۡلُجنُود   َك َحد   ١٨ف ۡرَعۡوَن َوثَُمودَ  ١٧َهۡل أَتَىَٰ

يٖب  يَن َكفَُرواْ ف ي تَۡكذ  م  ١٩بَل  ٱلَّذ  ن َوَرآئ ه  ُ م  َوٱَّللَّ

 
َۢ
يُط ح   ٢٠مُّ

(17) ලේ හයෝඅදූත !අසතය ටඅ

ිගරුද්ධ ව යැගීඅසටීමටත්අඑයින්අ

ජය ාඅවැළැක්වීමටත්අඒක්රැස්ථඅ

වූඅේ ස්ථයාවන්ේ ේඅපුවතඅඔබඅ

ේ වතඅපැමිණිේ  ද?  

(18) (එ ) ෆි්ආලවුන්අහයාඅසාලිහ්අ

ලලලහිස්ථඅසලාම්අතුමාේ ේඅජයඅ

සමාජ අවූඅසමූද්ධඅවැස න්ේ ේඅ

පුවත...  



 

 

 

(19) ඔවුන්ේ ේඅිගශ්වාසේ  න්අ

ඔවුන්අවළක්වාලනුඅලබයඅ

ේ කේ යුරඅේ යොවී .අේ බොරුඅ

කරමින්අසටිඅසමූහය න්අපිළිබහ 

හයාඅඔවුන්ටඅලත්වූඅිගයාශ අ

පිළිබහඅේ තොරතුරුඅඔවුන්අේ වතඅ

ේ යොපැමිණිේ   .අයමුත්අ

ඔවුන්ේ ේඅදූත ාණන් ඔවුන්අ

ේ වතටඅකවරඅකරුණක්අේ ගයඅ

නේ ේද, එිගටඅඔවුහුඅඔවුන්ේ ේඅ

නශාවන්ටඅවහය් අවීඅඑ අේ බොරුඅ

කරමින් සටි හය.  

(20) ල් ලාහ්අඔවුන්අකරයඅ

ක්රි ාවන්අනවරණ අකරමින්අ

ඒවාඅසටහයන්අකරඅගන්යා .අඉන්අ

කිසවක්අඔහුට මඟඅහයැේ රන්ේ න්අ



 

 

 

යැත.අඒඅලනුවඅඔහුඅඔවුයටඅ

ප්රතිඵලලඅපිරියමනුඅඇත.  

21,22. පාරිශුද්ධ අල් අුර්ආනය ටඅ

හිමිඅතැය. 

21. යමුත්, එ අකී්ආතිඵමත්වූඅ

ුර්ආනය අේ ේ.අ22. (එ ) 

නරක්ෂාඅකරනුඅලැබූඅලලකේ  හි 

ිග . 

يٞد  ج  ۡحفُوظ َۢ  ٢١بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن مَّ  ٢٢ف ي لَۡوٖح مَّ

(21) ේ බොරුකරන්යන්අ

පවසන්යාක්අේ මන් ල් අ

ුර්ආනය අකිග ක්අේ හයෝඅ

ප්රචණ්ඩත්ව අඇතිඵඅකරන්යක්අ



 

 

 

ේ හයෝඅේ යොේ ේ.අඑ අේ ගෞරවීය අ

ුර්ආනය යි.  

(22) කිසදුඅේ වයස්ථඅකිරීමකින්අ

ේ හයෝඅිගකෘතිඵඅකිරීමකින්අේ හයෝඅ

ේ තොරවඅකිසදුඅලඩුඅකිරීමකින්අ

ේ හයෝඅවැඩි කිරීමකින්අේ හයෝඅ

ේ තොරවඅනරක්ෂාඅකරනුඅලැබූඅ

ලළක කඅඑ අතිඵබිණි.  

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· ේ ද්ධවඅිගශ්වාසඅකළවුන්ේ ේඅ

ිගශ්වාසේ  අප්රමාණ ටඅලනුවඅ

ඔහුටඅනි මිතඅපරීක්ෂාවන්අ

සදුවනුඅඇත. · ශරීරඅසුව ටඅවඩාඅ

බලඅපවත්යාඅේ ද්ධවඅිගශ්වාසේ   

සුව අමළවුන්අේ කේ රන්අ



 

 

 

යැගිටුවනුඅලබයඅදියේ  දීඅහිමිඅ

වයඅජ ්රහයණේ  අසළුරණකි.අ· 

තේබාඅේ හයවත්අපාපක්ෂමාවටඅ

ේ පර, සදුඅකළඅපාප න්ේ ගන්අ

ඉවත්වීමඅපාපක්ෂමාේ ේඅ

ේ කොන්ේ ද්ධස කි.  

ق    ُسوَرةُ الطَّار 

86අසූරත්අලත්-තාරික් (තාරකාව) 

මක්කාහ්ේ ේදී ේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ17අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 



 

 

 

1-10. යැවතඅයැගිටුවීම පිළිබහඅ

ස්ථථීරඅකිරීමඅහයාඅමලක්වරුන්ේ ේඅ

නරක්ෂාව. 

1. ලහයසඅමතඅදඅතාරික් 

(තාරකාව) මතඅදඅදිවුරමින්. 2. 

තාරික්  නුඅුරමක්අදැයිඅනුඹටඅ

දැනුම්අදුන්ේ න්අුරමක්අද? 3. (එ ) 

ලඳුරඅපසාරුඅකරමින්අබැබේ ළයඅ

තාරකාවකි. 4. 

නරක්ෂකේ  ුරේ ගන්අේ තොරඅවඅ

කිසදුඅනත්ම ක්අේ යොමැත. 5. 

මිනිසා තමන්අමවනුඅලැබුේ ේඅ

ුරමකින්අදැයිඅසතාඅබලත්වා! 6. 

ිගදියඅජලේ  න්අඔහුඅමවනුඅ

ලැබුේ ේ . 7. එ  ේ කොන්දඅහයාඅඉළඅ

ඇටඅලතරින්අපිටේ වයි. 8. 



 

 

 

සැබැිගන්මඅඔහුඅයැවතඅඔහුඅවඅ

ේ ගන්වාඅගැීයමටඅ

ශක්තිඵවන්ත ා  . 9. රහයසය දෑඅ

පිරික්සනුඅලබයඅදිය. 10. එිගට 

(එදියදී) කිසදුඅබල ක්අේ හයෝඅ

කිසදුඅඋදේඅකරුේ වුරඅේ හයෝඅ

ඔහුටඅේ යොමැත. 

ق   ُق َوَمآ  ١َوٱلسََّمآء  َوٱلطَّار  َك َما ٱلطَّار   ٢أَۡدَرىَٰ

ا َعلَۡيَها َحاف ٞظ  ٣ٱلنَّۡجُم ٱلثَّاق ُب   ٤إ ن ُكلُّ نَۡفٖس لَّمَّ

مَّ ُخل َق  ُن م  نَسَٰ آٖء دَاف ٖق  ٥فَۡليَنُظر  ٱۡۡل  ن مَّ  ٦ُخل َق م 

ۡلب  َوٱلتََّرآئ ب   نَۢ بَۡين  ٱلصُّ إ نَّهُۥ َعلَىَٰ  ٧يَۡخُرُج م 

ٞر  هۦ  لَقَاد  ن  ٩تُۡبلَى ٱلسََّرآئ ُر  يَۡومَ  ٨َرۡجع  فََما لَهُۥ م 

ٖر  ٖة َوََّل نَاص   ١٠قُوَّ

ඉලක්කගත කරුණු:  



 

 

 

ල් ලාහ්ේ ේ ිගවෘතඅපාලයේ  අ

ිගදයාමාය අහයාඅඔහුේ ේඅබලවත්අ

ශක්තිඵ අිගදහයාඅදැක්වීම. 

ිග්රහය : 

(1) ලහයසඅමතඅදිවුරාඅල් ලාහ්අ

පවසයි.අඑේ මන්මඅරාත්රි අපසාරුඅ

කරමින්අ යඅතාරකාවඅමතඅදඅ

දිවුරා පවසයි.  

(2) ලේ හයෝඅදූත , ේ මමඅදැවැන්තඅ

තාරකාවඅපිළිබහඅඔබවඅදැනුවත්අ

කේ ේඅුරමක්ද?  

(3) එයින්අිගහිේ දයඅ

නේ ලෝකේ  න්අලහයසඅපසාරුඅ

කරේ ගයඅ යඅතාරකාවකි.  



 

 

 

(4) මළවුන්අේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅ

ලබයඅදියේ  අිගනිශ්ච අසහහයා, 

සෑමඅනත්ම කටමඅතමන්අසදුඅ

කරයඅක්රි ාවන් සුරක්ිතවඅ

රැස්ථකරඅතබාඅගන්යාඅ

මලක්වර ුරඅපත්අකරඅ

ඇත්ේ ත් .  

(5) ල් ලාහ්ේ ේඅබල අහයාඅ

මිනිසාේ ේඅේ යොහයැකි ාවඅ

මිනිසාටඅපැහයැදිළිඅකරනුඅපිණිසඅ

ල් ලාහ්අකවරඅේ ද කින් 

මිනිසාවඅමවාඅඇත්ේ ත්අදැයිඅඔහුඅ

සතාඅබලත්වාඅ ැයිඅිගමසාඅසටියි. 

(6) ග්ආභාෂේ  අහයැේ ළන්යටඅ

සළස්ථවයඅලයුරින්අිගදියසුළුඅ



 

 

 

ද්රාවණ කින්අල් ලාහ්අඔහුඅ

මැවී .  

(7) ේ මමඅද්රාවණ අපිරිමි ාේ ේඅ

ේ කොදුඅයාරටි අහයාඅඉළඅඇටඅ

ලතරින්අපිටඅේ වයි.  

(8) සැබැිගන්මඅසුිගශුද්ධ අල් ලාහ්අ

ේ මමඅපිළිුරලින්අයුත්අ

ද්රාවණේ  න්අමිනිසාවඅමවන්යටඅ

හයැකි යම්, ඔහුඅමි අගි අපසුඅ

ිගනිශ්ච අේ කොටඅප්රතිඵලලඅ

පිරියැීමමඅසහහයාඅ ළිඅඔහුඅලවදිඅ

කිරීමටඅතරම් ල් ලාහ්අශක්තිඵ අ

ඇත්තා .  

(9) එදිය, රහයසගතඅදෑඅගැයඅ

පරීක්ෂාඅකරනුඅලැේ ේ.අ



 

 

 

මිනිසාේ ේඅහයදවත්අතුළඅසඟවාඅ

තිඵබූඅසතුිගලි, ේ ච්තයා හයාඅ

ේ වයත්අප්රතිඵපත්තීන්අ

නිරාවරණ අකරනුඅඇත.අපසුවඅ

එමගින්අදැහයැමිඅමිනිසාඅහයාඅ

ලපරා කරුවා කවුරුන්දැයිඅ

ේ වන්අකරනුඅඇත.  

(10) එදිය, ල් ලාහ්ේ ේඅදඬුවමින්අ

වැළේ කන්යටඅකිසදුඅබල ක්අ

මිනිසාඅසතුඅේ යොවන්ේ න් .අ

එේ මන්මඅඔහුට උදේඅකරයඅ

කිසවුරත්අේ යොසටිනුඅඇත.  

11-14. ල් අුර්ආනය අසැබෑවක්අ

බවඅදිවුරාඅසටීම. 



 

 

 

11. තවද (ව්ආෂාව) යැවතඅලබාඅ

ේ දය ස්ථවභාවේ  න්අයුත්අලහයසඅ

මතඅදඅදිවුරමින්, 12. පැළීඅිගවෘතඅ

වයඅස්ථවභාවේ  න්අයුත්අ

මහයේ පොේ ළොවඅමත ද (දිවුරමින්), 

13. සැබැිගන්ම එ අතීරණාත්මකඅ

වදයකි. 14. තවද එ අසරදමක්අ

ේ යොේ ේ. 

ۡجع   ۡدع   ١١َوٱلسََّمآء  ذَات  ٱلرَّ َوٱۡۡلَۡرض  ذَات  ٱلصَّ

 ١٤َوَما ُهَو ب ٱۡلَهۡزل   ١٣إ نَّهُۥ لَقَۡوٞل فَۡصٞل  ١٢

(11) ව්ආෂාවඅඇතිඵඅකරයඅලහයසඅ

මතඅදිවුරා ල් ලාහ්අපවසයි.අ

සැබැිගන්මඅඑ අිගේ ටකඅලහයේ ස්ථඅ

එක්අපැත්තකින්දඅතවත්අිගේ ටකඅ

තවත්අපැත්තකින් දඅඇදඅ



 

 

 

හයැේ ළයඅබැිගන්අව්ආෂාවඅඇතිඵඅ

කරයඅලහයසඅ ැයිඅේ මහිඅ

සහහයන්වඅඇත. 

(12) පැළෑටිඅබවේ භෝගඅහයාඅගස්ථඅ

හයටගන්යටඅපැේ ළයඅසුළුඅ

මහයේ පොේ ළොවඅමතඅදඅදිවුරාඅ

පවසයි.  

(13) සැබැිගන්මඅමුහයම්මද්ධ 

(ස් ල් ලාහුඅලලලහිඅවස් ලම්) 

තුමාණන්අහයටඅපහයළඅකරයඅලදඅ

ේ මමඅුර්ආනය  සතය අහයාඅ

ලසතය අදඅයුක්තිඵ අහයාඅ

ලසා ාරණ අදඅේ වන්අකරඅ

දක්වයඅප්රකාශ කි.  



 

 

 

(14) එ අේ ස් ලමක්අේ ලසඅේ හයෝඅ

නිපලලඅේ ද ක්අේ ලසඅේ හයෝඅ

ේ යොේ ේ.අඑ අකී්ආතිඵමත් අ

එේ මන්මඅසතය  .  

15-17. ේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පපකයින්අ

ේ වතඅවූඅත්ආජය . 

15. සැබැිගන්මඅඔවුන්අ

ුරමන්ත්රණ ක් ුරමන්ත්රණ අ

කරතිඵ. 16. මම දඅසැලසුමක්අ

සැලසුම්අකරමි. 17. එබැිගන් 

ප්රතිඵක්ේ පපකයින්ටඅනුඹඅ

ලවකාශ අේ දනු.අතවදඅඔවුයටඅ

ස්ථව් පඅකලකටඅලවකාශ අ

සලසාඅේ දනු. 



 

 

 

يدُوَن َكۡيٗدا  يدُ َكۡيٗدا  ١٥إ نَُّهۡم يَك  ل   ١٦َوأَك  فََمه  

ا  ۡلُهۡم ُرَوۡيدََۢ يَن أَۡمه  ف ر   ١٧ٱۡلَكَٰ

(15) සැබැිගන්මඅඔවුන්අලතරටඅ

ඔවුන්ේ ේ දහයම්අදූත ාණන්අ

ේ ගයඅනඅදෑඅේ බොරුඅකරමින්අ

සටි වුන්අවයාහිඅඑතුමාණන්ේ ේඅ

ඇරයුමඅප්රතිඵක්ේ පප කරන්යටත්අ

එ අනිපලලඅකරන්යටත්අ

ේ බොේ හයෝඅුරමන්ත්රණඅහයාඅ

සැලසුම්අකරනුඅලබයඅල යි. 

(16) සතය අේ හයළිකරන්යටත්, 

ලසතය අලතුගාඅදමන්යටත්, 

මමඅදඅසැලසුම්අකරමි. 

(17) ලේ හයෝඅදූත !අඑමඅේ ද්ධවඅ

ප්රතිඵක්ේ පපකයින්ටඅලවකාශ අ



 

 

 

ේ දනු.අමමඅඔවුයටඅමදක්අ

ලවකාශ අේ දමි.අඔවුයට දඬුවම්අ

ේ දන්යටඅේ හයෝඅඔවුන්අිගයාශඅකරඅ

දමන්යටඅේ හයෝඅඔබඅඉක්මන්අ

ේ යොවනු.  

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· මලාඉකාවරුඅයම්අේ ද්ධවඅදූතේ  ෝඅ

මිනිසාටඅනරක්ෂාවඅ

සලස්ථසන්යාක්අේ මන්මඅඔහුේ ේඅ

ේ හයොදඅයරකඅ යඅස ් ල 

ිගභාග ටඅගනුඅපිණිසඅඔහුේ ේඅ

ක්රි ාවන්අසටහයන්අකරඅ

ගන්යාහු .අ· ල් ලාහ්ේ ේ 

උපක්රමේ  න්අේ ද්ධවඅ

ප්රතිඵක්ේ පපකයින්අ්රහයණ ටඅ



 

 

 

පත්අකරඅගන්යාඅිගටඅඔවුන්ේ ේඅ

ුරමන්ත්රණඅලඩපණවී  නුඅඇත.අ

· ල් ලාහ්අපිළිබහඅපවතිඵයඅබි අ

ගැයඅඋපේ දස්ථ ලබන්යටඅ

දිරිගන්වයි. 

 ُسوَرةُ اۡلَۡعلَىَٰ 

87අසූරත්අල් -ලඃලා (ලතිඵඅ

උත්කෘපට) 

මක්කාහ්ේ ේදී ේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ19අකි. 

ن   ۡحَمَٰ يم   ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ ح   ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 



 

 

 

1-8. ල් ලාහ්ේ ේඅශක්තිඵ  පිළිබහඅ

ේ හයළිඅකිරීම. 

1. නුඹේ ේඅඋත්කෘපටඅවූඅ

පරමාධිපතිඵේ ේ යාම අපිිගතුරුඅ

කරනු. 2. ඔහු වයාහි (ස ් ල) 

මවා සමානුපාතිඵකවඅ

සැකසුේ ේ . 3. තවද ඔහුඅවයාහි 

(ස ් ල) නි්ආණ  කරඅමඟඅ

ේ පන්වූේ  අ . 4. තවද ඔහුඅ

වයාහිඅතණඅබිම්අමතුඅකේ ේ . 5. 

පසු වඅඑ  (ිග ැළුණු) කළුඅ

පැහයැතිඵඅඉපැයළිඅබවටඅපත්අ

කේ ේ . 6. ලපිඅඔබටඅමතුවටඅ

පාරා යාඅකරවන්ේ යමු.අ

ේ මේ ලසඅනුඹ (කිසවක්) ලමතකඅ

ේ යොකරන්ේ යහි . 7. ල් ලාහ් 



 

 

 

ලභිමතඅවූඅදෑඅහයැර.අසැබැිගන්මඅ

ඔහුඅප්රකටඅදෑඅදඅසැඟවුණුඅදෑඅදඅ

දීය. 8. තවදඅලපිඅපහයසුඅවඅසහහයාඅ

නුඹටඅපහයසුඅකරවන්ේ යමු. 

ىَٰ  ١َسب  ح  ٱۡسَم َرب  َك ٱۡۡلَۡعلَى  ي َخلََق فََسوَّ  ٢ٱلَّذ 

ي قَدََّر فََهدَىَٰ  ٓي أَۡخَرَج ٱۡلَمۡرَعىَٰ  ٣َوٱلَّذ   ٤َوٱلَّذ 

ٓ  ٥فََجعَلَهُۥ ُغثَآًء أَۡحَوىَٰ  ئَُك فَََّل تَنَسىَٰ إ َّلَّ َما  ٦َسنُۡقر 

 ُُۚ ُرَك  ٧إ نَّهُۥ يَۡعلَُم ٱۡلَجۡهَر َوَما يَۡخفَىَٰ َشآَء ٱَّللَّ َونُيَس  

ۡليُۡسَرىَٰ   ٨ل 

ඉලක්කගත කරුණු:  

උත්තරීත ල් ලාහ්ේ ේඅපිළිේ වතඅ

මිනිසාටඅසහිපත්අකරඅදීම.අඑ ටඅ

මතුේ ලොවඅජීිගත අසහහයාඅ

බැඳි ාවක්අඇතිඵඅකරලීම හයාඅ



 

 

 

ේ මේ ලොවඅසම්බන් තාවලින්අ

ඉවත්අකරලීම 

ිග්රහය : 

(1) ස ලුඅමැවීම්වලටඅඉහයළින්අ

සටියඅඔේ ේඅපරමාධිපතිඵේ ේඅ

යාම අපමණක්අේ මේ යහිඅ

කරමින්අඔහුටඅගරුබුහුමන් 

කරමින්අඔහුවඅසුිගශුද්ධ අකරනු.  

(2) ඔහුඅනිසේ ලසඅමිනිසාවඅමවාඅ

මිනිසාේ ේඅපැවැත්මඅ

සමානුපාතිඵකඅසැකසුේ ේ .  

(3) එේ මන්මඅඔහුඅස ලුඅ

මැවීම්වලට, ඒවාේ  හිඅව්ආගඅ

ජාතීඅස්ථවභාව න්අනි්ආණ අ



 

 

 

කේ ේ .අසෑමඅමැවීමකටම, 

එ ටමඅගැලේ පයඅස්ථවාභාව ක්අ

ේ වතඅමඟඅේ පන්වී .  

(4) ඔහුඅඔේ ේඅේ ගොිගපලඅසතුන්අ

බුදියඅදෑඅමහයේ පොේ ළොේ වන්අහයටඅ

ගැන්වී .  

(5) ඒවාඅසාරවත්වඅවැඩුනුඅපසුවඅ

කළුඅපැහයැගැන්වුණුඅිග ළිඅ

ඉපැණැලිඅබවටඅපත්අකේ ේ .  

(6) ලේ හයෝඅදූත !අලපිඅනුඹටඅල් -

ුර්ආනය අමතුවටත්අපාරා ය අ

කරඅේ පන්වන්ේ යමු.අඔබඅඑ අ

ලමතකඅේ යොකරය ලයුරින්අ

ඔේ ේඅහයදවතඅතුළඅලපිඅඒ අ

තැන්පත්අකරන්ේ යමු.අඑේ හයයින්අ



 

 

 

ඔබටඅලමතකඅේ යොවනුඅවස්ථඅඔබඅ

උයන්දුේ වන් පාරා ය අ

කරයවාක්අේ මන්අේ ද්ධවඅදූතඅ

ජිේරී් ේ ේඅපාරා යේ  අදීඅඔබඅ

ඔහුවඅඉක්මවාඅේ යො න්ය.  

(7) යමුත්අල් ලාහ්ේ ේඅලභිමත අ

ලනුවඅ ම්අ ාා්ආාවාදීඅේ හ්තුවක්අ

සහහයාඅඔබටඅලමතකඅකරයඅදෑඅ

හයැර.අසැබැිගන්ම සුිගශුද්ධ අ

ල් ලාහ්අඔහුඅදන්වාඅසටියඅදෑඅහයාඅ

ේ යොදන්වාඅසටියඅදෑඅපිළිබහඅ

මැයිගන්අදන්යා . ඉන්අකිසවක්අ

ඔහුඅේ වතිඵන්අසැඟඅවීඅ න්ේ න්අ

යැත.  



 

 

 

(8) ඔබඅවඅස්ථව්ආග ටඅඇතුළත්අ

කරය, ල් ලාහ්ේ ේඅතෘප්තිඵ ටඅ

භාජය අවයඅදැහයැමිඅක්රි ාවන්අ

සදුඅකිරීමට ලපිඅඔබටඅකරුණුඅ

පහයසුඅකරඅේ දන්ේ යමු.  

9-19. යබි (ස් ල් ලාහුඅලලයිහිඅ

වස් ලම්) තුමා හයාඅේ ද්ධවඅ

ිගශ්වාසීන්අේ වතඅවූඅමඟඅ

ේ පන්වීම. 

9. එබැිගන්අසහිඅකිරීමඅ

ප්රේ  ෝජයවත් ේ ේඅයම්අනුඹ 

(ුර්ආනය අමගින්) සහිඅකරනු. 

10. කවේ රුර (ල් ලාහ්අට) බි අ

වන්ේ න්අදඅඔහුඅසහිඅකර ගනුඅ

ඇත.11. තවද ලභාගයවන්ත ාඅ



 

 

 

එ අවළක්වාඅගීය. 12. ඔහු 

වයාහිඅමහයත්අවූ (නිරේ  ) 

ගින්යටඅපිිගේ සයි. 13. පසුඅවඅඔහුඅ

එහිදීඅමරණ ටඅපත්අවන්ේ න්දඅ

යැත.අජීවත් වන්ේ න්අදඅයැත. 14. 

(ුර්ආනයේ   උපේ දසඅමගින්අ

තමන්අව) පිිගතුරුඅකරඅගත්අල අ

සැබැිගන්මඅජ ්රහයණ අ

කේ ළෝ . 15. තවදඅඔහුඅතමඅ

පරමාධිපතිඵේ ේඅයාම අසහිපත්අ

කර, පසුඅවඅසලාත අදඅඉටුඅ

කේ ේ . 16. යමුත්අනුඹලාඅ

ේ මේ ලොවඅජීිගත අේ තෝරාඅ

ගන්යාහු . 17. (ේ මේ ලොවඅ

ජීිගත ටඅවඩා) මතුඅේ ලොව 

(ජීිගත ) උතුම්  .අතවද (එ ) 



 

 

 

සදාඅපවතිඵන්යකි. 18. සැබැිගන්මඅ

එ  මු් අේ ් ඛය න්හි (සහහයන්අ

ව) ඇත. 19. ඉබ්රාහී සම්අහයාඅමූසාේ ේඅ

ේ ් ඛය න්හිඅ . 

ۡكَرىَٰ  ۡر إ ن نَّفَعَت  ٱلذ    ١٠َسيَذَّكَُّر َمن يَۡخَشىَٰ  ٩فَذَك  

ي يَۡصلَى ٱلنَّاَر ٱۡلُكۡبَرىَٰ  ١١بَُها ٱۡۡلَۡشقَى َويَتََجنَّ  ٱلَّذ 

قَۡد أَۡفلََح َمن  ١٣ثُمَّ ََّل يَُموُت ف يَها َوََّل يَۡحيَىَٰ  ١٢

بَۡل تُۡؤث ُروَن  ١٥َوذََكَر ٱۡسَم َرب  هۦ  فََصلَّىَٰ  ١٤تََزكَّىَٰ 

ةَ ٱلدُّۡنيَا  ٓ  ١٦ٱۡلَحيَوَٰ َرةُ َخۡيٞر َوأَۡبقَىَٰ ذَا إ نَّ  ١٧َوٱۡۡلٓخ  َهَٰ

يَم َوُموَسىَٰ  ١٨لَف ي ٱلصُُّحف  ٱۡۡلُولَىَٰ  ه  ُصُحف  إ ۡبَرَٰ

١٩  

(9) එේ හයයින්අල් අුර්ආනයේ  අ

ලපිඅඔබ ේ වතඅදන්වාඅසටිඅදැයින්අ

ඔබඅජය ාටඅඋපේ දස්ථඅේ දනු.අඑමඅ

උපේ දස්ථඅඔවුන්අතුළඅකාවදියඅ

තරමටඅඔබඅලඛණ්ඩව ඔවුයටඅ



 

 

 

ඒඅපිළිබහඅමතක්අකරමින්මඅ

සටිනු.  

(10) ල් ලාහ්ටඅබි වන්යාඅඔේ ේඅ

උපේ දස්ථඅමගින්අඋපේ දස්ථඅලබනුඅ

ඇත.අේ හ්තුවඅඔහුඅඑමඅ

උපේ දසන්අප්රේ  ෝජය  ලබයඅ

ේ කේ යුරඅවයඅබැිගනි.  

(11) ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කරන්යාඅඑමඅඋපේ දසන්අදුරස්ථඅවීඅ

පළාඅ යි.අඑේ හයයින්අ

මතුේ ලොේ වහි ඔහුඅනිර ටඅ

පිිගේ සයඅිගටඅජය ාඅලතරඅ

මහයත්අවූඅලභාගයවන්ත ුරඅ

ේ වයි.  



 

 

 

(12) ඔහුඅමතුේ ලොේ ේදීඅමහයත්අවූඅ

ගින්යටඅපිිගේ සනුඅඇත.අඑහිඅ

තිඵේ බයඅදැඩිඅඋණුසුමඅසදා ිගඳිනුඅ

ඇත.  

(13) යැවතඅමරණ ටඅ

පත්වීමකින්අේ තොරව, ලැේ බයඅ

දඬුවමින්අගැළවීමක්අේ යොලබාමඅ

ඔහුඅනිරේ  අසදාඅජීවත්අවනු 

ඇත.අඔහුඅඑහිඅ හයපත්අ

ේ ගෞරවීය අජීිගත ක්අගතඅ

ේ යොකරනුඅඇත.  

(14) ේ දිගඳුන්ටඅනේ ද්ධශඅ

තැබීේ මන්අහයාඅපාපකම්වලින්අ

තමන්අපිිගතුරුඅකරඅගත්තවුන්අ



 

 

 

සැබැිගන්මඅජ අලත්පත් කරඅ

ේ ගයඅඇත.  

(15) දික්්ආඅේ හයවත්අතමඅ

පරමාධිපතිඵවඅප්රශාංසාත්මකවඅ

ේ මේ යහිඅකළඅයුතුඅිගිග අප්රකාශඅ

නගමානුකූලව ඉටුඅකරමින්අහයාඅ

සලාතේ  හි ( ාාාේ වහි) 

ලේ ප්ක්ිතඅගුණාාංගඅපිළිපදිමින්අ

ඔහුේ ේඅපරමාධිපතිඵඅව ඔහුඅ

සහිපත්අකරයි. 

(16) යමුත්, ඔබඅේ මේ ලොවඅ

ජීිගත ටඅප්රමුඛතාඅවඅ

ේ දන්ේ යහි .අමතුේ ලොවටඅවඩාඅ

ඔබඅඑ අඋතුම්අේ කොටඅ



 

 

 

සලකන්ේ යහි . ඒඅේ දකඅලතරඅ

ලතපසුවයඅදෑඅේ බොේ හයෝ .  

(17) ේ මේ ලොේ වහිඅඇතිඵඅසැපත, 

ිගන්දය අහයාඅපැවැත්මඅ යාදි ටඅ

වඩාඅමතුේ ලොවඅේ ේපඨ .අ

උතුම් .අඑහි ඇතිඵඅසැපතඅ

ලමරණී  .අසදාඅපවතිඵනුඅඇත. 

(18) ලපඅඔබඅේ වතඅමතක්අකළඅ

ේ මමඅනිේ  ෝගඅහයාඅේ තොරතුරුඅ

ඔබටඅේ පරඅපහයළඅවූඅේ ද්ධවඅ

පුස්ථතක න්හී සඅදඅතිඵබිණ.  

(19) එ අඉබ්රාහී සම්අහයාඅමූසා 

(ලේ ලයිහිමස්ථඅසලාම්)  යඅ

යබිවරුන්අේ වතඅපහයළඅකරනුඅ

ලැබූඅපුස්ථතක න්අහී සඅේ වතිඵ. 



 

 

 

يَة    ُسوَرةُ الغَاش 

88අසූරත්අල් -ඝාි ා (නවරණ අ

කරයඅදෑ)  

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ26අකි. 

ن  ٱلرَّ  ۡحَمَٰ يم  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ  ح 

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-7. ේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පපකයින් 

ේ වතඅලවසන්අදියේ  දීඅවයසය අ

පිහිටයඅලයුරු. 



 

 

 

1. (ිගයාශේ  න්) නවරණ අ

කරයඅප්රබලඅසද්ධධි අපිළිබහඅ

පුවතඅනුඹඅේ වතඅපැමිණිේ  ද? 

2,3. එදිය (ඇතැම්අල ේ ේ) 

මුහුණුඅ ටහයත්අපහයත්අවඅ

ේ වේ හයසඅවීඅිගඩාවටඅපත්අවඅ

තිඵේ බනුඅඇත.අ4,5. ඇිගේ ළයඅ

ගින්යටඅඒවා(එමඅමුහුණු) පිිගසඅ

පිළිස්ථේ සතිඵ. (ඔවුන්ට) උණුඅදි අ

උ් පතිඵන්අේ පොවනුඅලබතිඵ. 6,7. 

ඔවුයටඅකටුඅසහිතඅ

ශාක(ව්ආග) ක්අමිසඅේ වයත්අ

කිසවක් (නහයාර ට) ේ යොමැත.අ

එ  (ඔවුන්අව) පුපටිමත්අ

ේ යොකරයි.අතවදඅුරසගින්ය 



 

 

 

(නිවන්ය)ටඅඋපාකරඅේ යොවනුඅ

ඇත. 

يَة  َهۡل أَتَىَٰ  ش  يُث ٱۡلغََٰ عَةٌ  ١َك َحد  ش   ٢ُوُجوٞه يَۡوَمئ ٍذ َخَٰ

بَٞة  لَٞة نَّاص  يَٗة  ٣َعام  ۡن  ٤تَۡصلَىَٰ نَاًرا َحام  تُۡسقَىَٰ م 

يٖع  ٥َعۡيٍن َءان يَٖة  ن َضر  َّلَّ  ٦لَّۡيَس لَُهۡم َطعَاٌم إ َّلَّ م 

ن ُجوٖع  ُن َوََّل يُۡغن ي م   ٧يُۡسم 

ඉලක්කගත කරුණු:  

දඬුවම ේ මන්මඅසැපතඅ න්ේ යහිඅ

ේ ද්ධවඅබල අිගචිත්රවත්ේ කොටඅ

ේ පන්වමින්අනත්මාවන්වඅ

ේ මේ යහිඅකිරීම.අඑමඅනත්මාවන් 

තුළඅබි අහයාඅසතුටඅපුරවාලීමඅඒඅ

සහහයාඅවූඅසාදකඅේ මමඅවැකිවලින්අ

ේ පන්වාඅදීම. 

ිග්රහය : 



 

 

 

(1) ලේ හයෝඅදූත !අභ ායකඅ

ල්ආබුදවලින්අමිනිසාඅනවරණ අ

කරයඅකි ාමත්අේ හයවත්අ

ිගයාශ අසදුවයඅදිය අපිළිබහ 

පුවතඅඔබඅේ වතඅපැමිණිේ  අද?  

(2) කි ාමත්අදියේ  හිඅමිනිසාඅ

භාගයවන්තයින්අේ ලසඅදඅ

ලභාගයවන්තයින්අේ ලසඅදඅ

ේ වන්වඅසටිතිඵ. 

ලභාගයවන්තයින්ේ ේඅමුහුණුඅ

මැලවීඅපහයත්වඅලවමායේ  න්අ

යුතුවඅේ පේ ළනුඅඇත. 

(3) ිගලාංගුඅදමයඅලදඅිගලාංගුවලඅ

සහයඅබැදඅදමයඅලදඅදාංවැ් වලඅ



 

 

 

හිරඅවීඅමහයත්අිගඩාවටඅපත්වඅ

ේ වේ හයසවඅසටිනු ඇත.  

(4) දැඩිඅතාප අසහිතඅගින්යටඅ

පිිගසඅඑමඅමුහුණුඅදැේ වනුඅඇත.  

(5) යටයඅදැඩිඅඋණුසුම්අසහිතඅ

ජලඅඋ් පතිඵන්අඔවුන්ටඅේ පොවනුඅ

ලබයි.  

(6) ේ පෝෂණ අේ දයඅතරමටවූඅ

කිසදුඅනහයාර ක්අඑහිඅඔවුයටඅ

ේ යොතිඵේ බනුඅඇත.අිග ැළුණුඅිගටඅ

ිගසඅබවටඅපත් වයඅ‘ලප-ිේරික්’ 

ේ හයවත්අදුගහඅහයමයඅපිළිුර් අ

පැලෑටිඅව්ආග ක්අපමණක්අ

නහයාර අසහහයාඅඔවුයට එහිදීඅ

පිරියමනුඅලැේ ේ.  



 

 

 

(7) එ අලනුභවඅකරන්යාේ ේඅ

ශරීර  ේ යොවඩයඅලතරඅඔහුේ ේඅ

ුරසගින්යඅදඅඑමගින්අ

නිේ වන්ේ න්අයැත.  

8-16. ස්ථව්ආගේ  අේ දිග න්අ

ිගශ්වාසඅකරන්යන්හයටඅහිමි 

සැපඅපහයසුකම්. 

8-10. (ඇතැම්) මුහුණුඅඒවාේ  හිඅ

ශ්රම න්අපිළිබහඅවඅතෘප්තිඵ ටඅ

පත්අවඅඋසස්ථ ස්ථව්ආගඅඋ න්හිඅ

සතුටින්අසටිතිඵ.අ11. එහිඅපුහුඅ

වදන්අඔවුන්අශ්රවණ අේ යොකරනුඅ

ඇත.අ12-16. එහිඅගලාඅ යඅ

උ් පත්අදඅඋසන්අපවතිඵයඅකිගච්චිඅ

ද (බීමට) තබයඅලදඅගුරුේ ් ත්තුඅ



 

 

 

දඅේ පළටඅතබයඅලද ේ කොට්ටඅදඅ

දිගඅහයරියඅලදඅබුමුතුරුණුඅදඅඇත. 

َمٞة  يَٞة  ٨ُوُجوٞه يَۡوَمئ ٖذ نَّاع  ف ي َجنٍَّة  ٩ل  َسۡعي َها َراض 

يَٖة  يَٗة  ١٠َعال  غ  يَٞة  ١١َّلَّ تَۡسَمُع ف يَها لََٰ ف يَها َعۡيٞن َجار 

ۡرفُوَعٞة  ١٢ ۡوُضوَعٞة  ١٣ف يَها ُسُرٞر مَّ َوأَۡكَواٞب مَّ

ُق َمۡصفُوفَٞة  ١٤  ١٦َوَزَراب يُّ َمۡبثُوثَةٌ  ١٥َونََمار 

(8) එදියදීඅභාගයවතුන්ේ ේඅ

මුහුණුවල සතුටඅේ සොම්යසඅහයාඅ

ප්රීතිඵ අපිරීඅපවතිඵනුඅඇත.අඑ අ

ඔවුන්අඑහිදීඅලත්ිගදියඅසැපතඅ

ේ හ්තුේ වනි.  

(9) ේ මේ ලොවඅදැහයැමි ාඅකළඅ

 හයපත්අකටයුතුඅපිළිගනුඅලැබ, 

එමඅක්රි ාවන්අසහහයාඅරැස්ථඅකරඅ

ඇතිඵඅපින් සමඟඅතවත්අකිහිපඅ



 

 

 

ගුණ කින්අයුතුවඅඔහුඅලබනුඅ

ඇත.  

(10) පිහිටීේ මන්අඋසස්ථඅේ මන්මඅ

තරාතිඵරමින්අඋසස්ථඅවූඅස්ථව්ආගේ  අ

ඔහුඅේ වේ සනුඅඇත.  

(11) තහයයම්අප්රකාශ කටඅසවන්අ

ේ යොේ දන්යාඅේ ස්ථමඅස්ථව්ආගේ  අ

පුහුඅේ හයෝඅිගහිළුඅකිසදුඅවදයකටඅ

ඔවුන්අසවන් ේ දන්ේ න්අයැත.  

(12) පැළීඅගලාඅ යඅදි අඋ් පත්අදඅ

එමඅස්ථව්ආගේ  අදක්යටඅඇත.අ

තමන්අකැමතිඵඅපරිදිඅඒවාඅතමන්අ

ේ වතඅහයරවා ගනිතිඵ.  

(13) එහිඅඋස්ථඅකිගච්චිඅදඅඇත.  



 

 

 

(14) බීමටඅසූදායම්අේ කොටඅතබයඅ

ලදඅබඳුන්අදඅිගසරීඅපවතී.  

(15) එකිේ යකටඅිග යඅලදඅ

ේ කොට්ටඅදඅඇත.  

(16) එහයාඅේ මහයාඅඑළයඅලදඅ

බුමුතුරුණුඅදඅඇත.අමතුේ ලොේ වහිඅ

භාගයවන්ත ාේ ේඅහයාඅ

ලභාගයවන්ත ාේ ේඅතත්ත්ව  

ල් ලාහ්අසහිපත්අකළඅපසුව, 

මැවුම්කරුේ ේඅබල අහයාඅඑමඅ

මැවීම්වලඅලලාංකාර අේ වතඅ

ප්රතිඵක්ේ පප කරන්යාේ ේඅ

ලව ාය අේ  ොමුඅකරවමින්, 

ේ දිග න්අිගශ්වාසඅකිරීමඅසහහයාඅ

ඒවාඅඔවුන්අසා කඅේ ලසඅේ ගය, 



 

 

 

ඔවුන්අදඅස්ථව්ආග ටඅපිිගසඅ

භාගයවතුන්ේ ේඅතත්ත්ව අ

ලබන්යටඅතවදුරටත්අඔහුඅ

ඔවුන්ටඅ-අප්රතිඵක්ේ පප කළවුන්ටඅ-අ

මඟඅේ පන්වනුඅඇත.  

17-20. ල් ලාහ්ේ ේඅබල අහයාඅ

ශක්තිඵ අිගදහයාඅපෑම. 

17-20. ඔටුවාඅේ දසඅබලාඅඑ අ

ේ කේ ස්ථඅමවනුඅලැබුේ ේඅදැයිඅද, 

ලහයසඅේ දසඅබලාඅඑ අේ කේ ස්ථ 

ඔසවනුඅලැබුේ ේඅදැයිඅද, කඳුඅේ දසඅ

බලාඅඑ අේ කේ ස්ථඅසිගඅකරනුඅ

ලැබුේ ේඅදැයිඅදඅමහයේ පොේ ළොවඅ

ේ දසඅබලා එ අේ කේ ස්ථඅවයාප්තඅ

කරනුඅලැබුේ ේඅදැයිඅදඅඔවුහුඅ



 

 

 

නිරීක්ෂණ අේ කොටඅබැලි අයුතුඅ

ේ යොේ ේද? 

ب ل  َكۡيَف ُخل قَۡت  َوإ لَى  ١٧أَفَََّل يَنُظُروَن إ لَى ٱۡۡل 

بَال  َكۡيَف َوإ لَ  ١٨ٱلسََّمآء  َكۡيَف ُرف عَۡت  ى ٱۡلج 

بَۡت  َحۡت  ١٩نُص    ٢٠َوإ لَى ٱۡۡلَۡرض  َكۡيَف ُسط 

(17) ඔටුවාඅමවාඅඇතිඵඅලයුරුඅහයාඅ

එ අමිනිසාට හී සලෑඅකරඅදීඅඇතිඵඅ

ලයුරුඅපිළිබහඅබුද්ධධිමත්අේ ලසන්අ

ඔවුන්අසතාඅබැලි අයුතුඅ

ේ යොේ ේද?  

(18) එේ මන්මඅඔවුයටඅඉහයළින්අ

ලහයසඅඔසවා, එ අඔවුන්අමතඅ

ේ යොවැේ ටයඅේ ස්ථඅනරක්ිතඅ

ිග යක්අේ ලසඅසකසාඅතිඵේ බය 



 

 

 

ලයුරුඅඔවුන්අසතාඅබැලි අයුතුඅ

ේ යොේ ේඅද?  

(19) තවදඅකඳුඅසටුවා, එමගින්අ

මිනිසාඅජීවත්වීමටඅපහයසුඅේ ලසඅ

ේ පොළවඅචලය අේ යොවයඅපරිදිඅ

ශක්තිඵමත්අකර තිඵේ බයඅලයුරුඅ

ඔවුන්අසතාඅබැලි අයුතුඅේ යොේ ේඅ

ද?  

(20) ේ පොේ ළොවඅමතඅමිනිසාඅ

පදිාංචිවීමටඅසුදුසුඅලයුරින්අඑ අ

වයාප්තඅකරඅඇත්ේ ත්අේ කේ ස්ථඅ

දැයිඅඔවුන්අසතා බැලි අයුතුඅ

ේ යොේ ේඅද? ේ මේ ලසඅල් ලාහ්ේ ේඅ

බල අිගදහයාපායඅසා කඅේ වතඅ

තමඅලව ාය අේ  ොමුඅකරයඅ



 

 

 

ේ මන් මිනිසාටඅපැවසූඅපසුවඅදැන්අ

ඔහුේ ේඅදූත ාණන්අේ වතඅේ  ොමුඅ

වීඅකතාඅකරනුඅඇත. 

21-26. යැවතඅයැගිටුවනුඅලැබීේ ම්අ

සද්ධධි අතහයවුරු කිරීම. 

21. එේ හයයින්අනුඹ (ඔවුන්ට) සහිඅ

කරනු.අනි තඅවශේ  න්මඅනුඹඅ

සහිඅකරන්ේ යුර පමණි.අ22,23. 

කවේ රුරඅපිටුපාමින්අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කේ ේඅද, ඔහුඅේ කේ රහිඅපමණක්අ

මිසඅනුඹඅඔවුන් ේ කේ රහි(බල  

දරය)අබලාධිකරේ  ුරඅ

ේ යොවන්ේ න් .අ24. සැබැිගන්මඅ

ල් ලාහ් (පිටුපාමින්අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කළ) ඔහුට ලතිඵමහයත්අවූඅ



 

 

 

දඬුවමකින්අදඬුවම්අකරන්ේ න් .අ

25. සැබැිගන්මඅඔවුන්ේ ේඅයැවතඅ

පැමිණීමඅලපඅේ වතඅ . 26. පසුවඅ

සැබැිගන්මඅඔවුන්(කළඅ

ක්රි ාවන්)ේ ේඅගණය අලපඅ

මතමඅ . 

ٞر  ۡر إ نََّمآ أَنَت ُمذَك   ٍر  ٢١فَذَك   م ب ُمَصۡيط  لَّۡسَت َعلَۡيه 

ُ ٱۡلعَذَاَب  ٢٣إ َّلَّ َمن تََولَّىَٰ َوَكفََر  ٢٢ بُهُ ٱَّللَّ فَيُعَذ  

َسابَُهم  ٢٥بَُهۡم إ نَّ إ لَۡينَآ إ يَا ٢٤ٱۡۡلَۡكبََر  ثُمَّ إ نَّ َعلَۡينَا ح 

٢٦ 

(21) ලේ හයෝඅදූත !අඔබඅේ මොවුයටඅ

උපේ දස්ථ ේ දන්ය.අල් ලාහ්ේ ේඅ

දඬුවමඅපිළිබහඅබි අඇතිඵඅ

කරවන්ය.අඔබඅමතක්අකරඅ

ේ දන්ේ යුරඅපමණ .අඔබඅ

ඔවුන්ට මතක්අකරඅදීමඅපමණක්අ



 

 

 

මිසඅේ වයකක්අඔේ බන්අඔහු 

(ල් ලාහ්) බලාේ පොේ රොත්තුඅ

ේ යොේ වයිඅ.අඔවුයටඅේ ද්ධව 

ිගශ්වාසේ  අභාගය අපිරියැීමමඅ

ල් ලාහ්ටඅපමණක්අල ත්අ

කා්ආ  කි.  

(22) ඔවුන්අේ ද්ධවඅිගශ්වාස අ

පිළිුර් අකරයඅතරමටඅඔබඅ

ඔවුන්අේ කේ රහිඅබල අේ  දවීමඅ

ඔබටඅසුදුසුඅයැත.  

(23) යමුත්අඔබඅඑේ ස්ථඅබල අ

ේ  දිග අයුත්ේ ත්අඔවුන්අලතරඅ

ේ ද්ධවඅිගශ්වාස අලතහයැරඅ යඅ

එේ මන්මඅල් ලාහ්අහයා ඔහුේ ේඅ



 

 

 

දූත ාණන්වඅප්රතිඵක්ේ පපඅකරයඅ

ලන්තවාදීන්අේ කේ රහි .  

(24) මළවුන්අේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅ

ලබයඅදියේ  දීඅසතය අපිටුඅපාඅ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකරන්යන්අසදාඅ

නිර ට ේ හයළමින්අඔවුන්ටඅමහයත්අ

ේ ස්ථඅල් ලාහ්අදඬුවම්අකරනුඅඇත.  

(25) ඔවුන්ේ ේඅමරණේ  න්අපසුවඅ

ඔවුන්අයැවතඅනඅයුත්ේ ත්අලපඅ

ේ වතඅපමණකි.  

(26) පසුවඅඔවුන්ේ ේඅ

ක්රි ාකාරකම්වලඅගණය අහයාඅ

ිගනිශ්චේ  අලයිතිඵ අඇත්ේ ත්දඅ

ලපඅහයටඅපමණකි.අඑමඅලයිතිඵ  



 

 

 

ඔබටඅේ හයෝඅේ වයත්අකිසවුරටඅ

ේ හයෝඅේ යොමැත.  

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· බාහිරඅහයාඅලභයන්තරඅ

කිලිටිවලින්අනත්ම අපිිගතුරුඅ

කරඅගැීයේ ම්අවැදගත්කම.අ· 

මැවීම්අස ් ල, ඒවාඅමැවූඅ

මැවුම්කරුේ ේඅපැවැත්මඅහයාඅ

ඔහුේ ේඅබල අිගදහයාඅපායඅ

සා කඅේ වතිඵ.අ·  හයමඟඅ

පිරියැීමමඅල් ලාහ්අසතුඅ

කා්ආ  ක්අවයඅබැිගන්අඑ අලබාඅ

ගැීයේ ම්අවගකීමඅමිනිසාඅමතඅ

පැටවී ඇත.  

 ُسوَرةُ الفَۡجر  



 

 

 

89අසූරත්අල් -ෆජ්්ආ (ලරුේ ණෝද ) 

මක්කාහ්ේ ේදී ේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ30අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-14. ේ පරඅිගසූඅජයඅසමූහය න් 

ලතුරින්අඔවුන්ේ ේඅ ්ආමඅ

දූතවරුන්වඅප්රතිඵක්ේ පපඅකළවුන් 

ිගයාශ ටඅපත්අවූඅබවඅදිවුරාඅ

ප්රකාශඅකිරීම. 

1. ලරුේ ණෝද අමතඅදිවුරමින්, 2. 

දසඅරාත්රි න්අමතඅදිවුරමින්, 3. 



 

 

 

ඉරට්ේ ට් හයාඅඔත්ේ ත්අමතඅ

දිවුරමින්, 4. රාත්රි අේ ගවීඅ යඅ

ිගටඅඑ අමතඅදඅදිවුරමින්.අ5. 

නුවණඅඇතිඵඅල ට එහි 

(ප්රමාණවත්) දිවුරුමක්අඇත්අද? 

6-11. ඒවාඅේ මන්අකිසවක් 

(ේ වයත්) ේ ද්ධශ න්හිඅනි්ආමාණ  

කරනුඅේ යොලැබූඅුරළුණුඅවලින්අ

යුක්තඅඉරම්අයගරේ  අනද්ධඅ

ජය ාඅසමගත්, නිම්ය න්හිඅ

ග් අප්ආවතඅකැනූ සමූද්ධඅජය ාඅ

සමගත්, රිටිඅවලටඅහිමිකම්අපෑඅ

ෆි්ආලවුන්(ේ ේඅව්ආග ා) සමගත්අ

නුඹේ ේඅපරමාධිපතිඵ කවරඅ

ලයුරින්අකටයුතුඅකේ ේඅදැයිඅනුඹඅ

ේ යොදුටුේ වහිඅදඅ? ඔවුන් (ස ලුඅ



 

 

 

ේ දයා) තමඅේ ද්ධශ න්හී සඅසීමා වඅ

ඉක්මවාඅගිේ  ෝ .අ12. ඔවුහුඅඑහිඅ

දූිතඅක්රි ාවන්අලධිකඅේ ලසඅසදුඅ

කේ ළෝ .අ13. එේ හයයින්අනුඹේ ේ 

පරමාධිපතිඵඅඔවුන්අමතඅ

ේ ේදයාේ ේඅකස  (දඬුවම) 

ේ හයළුේ ේ .අ14. සැබැිගන්මඅ

නුඹේ ේඅපරමාධිපතිඵඅ

සුපරික්ෂාකාරී වඅසටින්යා . 

َوٱلَّۡيل   ٣َوٱلشَّۡفع  َوٱۡلَوۡتر   ٢َولَيَاٍل َعۡشٖر  ١َوٱۡلفَۡجر  

ۡجٍر  ٤إ ذَا يَۡسر   ي ح  ل َك قََسٞم ل  ذ  أَلَۡم تََر  ٥َهۡل ف ي ذََٰ

َماد   ٦َكۡيَف فَعََل َربَُّك ب عَاٍد  ٱلَّت ي لَۡم  ٧إ َرَم ذَات  ٱۡلع 

د   ۡثلَُها ف ي ٱۡلب لََٰ يَن َجابُواْ  ٨يُۡخلَۡق م  َوثَُمودَ ٱلَّذ 

ۡخَر ب ٱۡلَواد   ي ٱۡۡلَۡوتَاد   ٩ٱلصَّ يَن  ١٠َوف ۡرَعۡوَن ذ  ٱلَّذ 

د   فََصبَّ  ١٢فَأَۡكثَُرواْ ف يَها ٱۡلفََسادَ  ١١َطغَۡواْ ف ي ٱۡلب لََٰ

ۡم َربَُّك َسۡوَط َعذَاٍب  ۡرَصاد   إ نَّ  ١٣َعلَۡيه  َربََّك لَب ٱۡلم 

١٤ 



 

 

 

ඉලක්කගත කරුණු:  

ේ ලොේ වහි පවතිඵයඅේ ද්ධවඅශක්තිඵ අ

ිගදහයාපායඅඇතැම්අද්ආශණ, 

මිනිසාේ ේඅතත්ත්ව අහයාඅවාංචාඅ

රැවටිලිඅකරන්යන්ේ ේ 

ලවසාය අපිළිබහඅිගස්ථතරඅකිරීම.  

ිග්රහය : 

(1) ශුිගසුද්ධ අල් ලාහ්අ

ලරුේ ණෝද අමතඅදිවුරමින්අද  

(2) දු් අහයජ්අමාසේ  අනරම්භඅ

රාත්රීඅදහය අමතඅදිවුරමින්අද 

(3) ස ලුඅදෑහිඅේ ජෝඩුඅහයාඅතනිඅ

 යඅදෑඅමතඅදිවුරමින්අද 



 

 

 

(4) රාත්රි අපැමිණ, එ අපැවතී, 

පසුවඅඑ අේ ගවීඅ යඅිගටඅඒඅමතඅ

දිවුරමින්අදඅපවසාඅසටියි.අඑේ ස්ථ 

දිවුරාඅපවසාඅසටියඅපිළිතුරඅයම්, 

ඔබඅසැමේ ේඅක්රි ාවන්අලනුවඅඔබඅ

සැමටඅප්රතිඵලලඅේ දනුඅලබනු ඇතඅ

 න්යයි.  

(5) සහහයන්අකරයඅලදඅදෑහිඅ

බුද්ධධි අඇත්තන්හයටඅප්රමාණවත්අ

දිවුරීම්අතිඵේ ේඅද?  

(6) හූද්ධඅයබිවර ාේ ේඅසමූහය ාඅ

වයඅනද්ධ, ඔවුන්අේ වතඅඑවනුඅලැබූඅ

දහයම්අදූත ාණන්වඅේ බොරුකළඅ

බැිගන්අඔේ ේ පරමාධිපතිඵඅඔවුන්අ



 

 

 

සමගඅක්රි ාඅකළඅලයුරුඅඔබඅසතාඅ

බලාඅතිඵේ බන්ේ න්අද?  

(7) නද්ධඅසමූහය ාඅවයඅඔවුන්අඋස්ථඅ

ුරළුණුවලින්අයුත්අඉරම්අයගරේ  අ

මුතුන්අමිත්තන්අදක්වාඅදිව යඅ

පරම්පරාවකට සම්බන් කම්අ

ඇතිඵඅප්රජාවකි.  

(8) මින්අේ පරඅඑවන්අවූඅසමූහය ක්අ

එමඅප්රේ ද්ධශේ  අල් ලාහ්අමැේේ ේඅ

යැත.  

(9) එේ ස්ථමඅග් අකඳුඅපළා, ුරටිඅ

සහිතඅනිේ වස්ථඅසාදාගත්අසාලිහ්අ

යබිවර ාේ ේඅසමූහය ාඅසමඟඅ

ඔේ ේඅපරමාධිපතිඵ ක්රි ාඅකළඅ



 

 

 

නකාර අගැයඅඔබඅසතාඅබලාඅ

තිඵේ ේඅද?  

(10) රිටිඅන ාරේ  න්අජය ාහයටඅ

දඬුවම්අේ දමින්අසටිඅෆි්ආලවුන්අ

සමගඅඔේ ේඅපරමාධිපතිඵඅක්රි ාඅ

කළඅනකාර  ඔබඅසතාඅබලාඅ

තිඵේ ේඅද?  

(11) ේ ම්අසෑමඅේ කේ යුරමඅබල අ

ේ  දවීේ මහිඅහයාඅලපරා අ

කිරීේ මහිඅපමණඅඉක්මවාඅ

කටයුතුඅකේ ළෝ .අතමඅප්රේ ද්ධශ  

තුළඅසීමාවඅඉක්මවාඅක්රි ාඅ

කේ ළෝ .  

(12) පාපකම්අහයාඅේ දිග න්අ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකරයඅක්රි ාවන්අරටඅ



 

 

 

පුරාඅපතුරුවාඅහයැර, එහිඅලධිකඅ

ේ ලසඅකලහයකම් කේ ළෝ .  

(13) එේ හයයින්අල් ලාහ්අඔවුන්අ

හයටඅදැඩිඅදඬුවම්අදීඅිගහවන්යටඅ

සැළැස්ථවී .අමහයේ පොේ ළොේ වන්අ

ඔවුන්අඇතුගා දැීම .  

(14) ලේ හයෝඅදූත !අනි තඅ

වශේ  න්මඅඔේ ේඅපරමාධිපතිඵඅ

මිනිසුන්අසදුඅකරයඅස ලුඅ

ක්රි ාවන්අගැයඅලව ායේ  න් 

නිරීක්ෂණ අකරයි.අදැහයැමිඅ

කටයුතුඅකළවුන්ටඅස්ථව්ආග අ

පිරියමයි.අයපුරුකම්අකළවුයටඅ

නිරේ  අේ ේදයාවන් පිරියමයි.අ

ල් ලාහ්අිගසන්අිගයාශඅකරඅදැමූඅ



 

 

 

ජයසමූහය න්ටඅබල අහයාඅසැපතඅ

ලබාඅදීඅතිඵබුණදඅඉන් ලලක්අවූේ  අ

යැත.අසැබැිගන්මඅේ කේ යුරටඅ

එවන්අවූඅසම්පත්අලබාඅදීඅතිඵබීමඅ

ල් ලාහ්ේ ේඅපිළිගැීයමට ඔහුවඅ

ලක්වඅඇතිඵඅබවටඅේ පන්වාඅේ දයඅ

සා කඅේ යොවයඅබවඅසක්සුදක්අ

ේ ස්ථඅපැහයැදිළි .  

15-20. තමඅපරමාධිපතිඵඅවඅ

ලමතකඅකරඅදැීමේ ම්අමිනිස්ථඅ

ස්ථවභාව . 

15. එයමුත්අමිනිසාඅවූඅකලී, 

ඔහුේ ේඅපරමාධිපතිඵඅඔහුඅවඅ

පරීක්ෂාවටඅලක්අකර, පසුඅවඅ

ඔහුටඅඋපකාරඅකරඅඔහුටඅ



 

 

 

දා ාද න්අපිරියැමූඅක් හි 

“මාේ ේඅපරමාධිපතිඵඅමටඅ

උපකාරඅකේ ේ ”  ැයිඅඔහුඅ

පවසයි.අ16. තවදඅඔහුඅේ ේඅජීවයඅ

සම්පත්අසීමාේ කොටඅඔහුඅවඅ

පරීක්ෂාවටඅලක්අකළඅක් හි ඔහු 

“මාේ ේඅපරමාධිපතිඵඅමටඅලවමන්අ

කේ ේ ”  ැයිඅපවසයි.අ17. 

එේ ස්ථේ යොව, නුඹලාඅලයාා ාටඅ

උපකාරඅේ යොකරන්යාහු . 18. 

තවදඅනුඹලාඅදුගි ාටඅනහයාරඅ

සැපයීමඅේ කේ රහිඅදිරිඅ

ේ යොගන්වන්යාහු .අ19. තවදඅ

නුඹලා (ලයාා න්ේ ේ) 

උරුම න්අමුළුමණින්අභුක්තිඵඅිගහඅ

ලනුභවඅකරන්ේ යහු .අ20. 



 

 

 

එේ මන්මඅලප්රමාණඅවූඅ

ළැදි ාවකින් යුතුවඅ ය ටඅ

ඇලුම්අකරන්යාහු . 

 َ هُ َربُّهُۥ فَأ ُن إ ذَا َما ٱۡبتَلَىَٰ نَسَٰ ا ٱۡۡل  ۡكَرَمهُۥ َونَعََّمهُۥ فَأَمَّ

هُ فَقَدََر  ١٥فَيَقُوُل َرب  ٓي أَۡكَرَمن   آ إ ذَا َما ٱۡبتَلَىَٰ َوأَمَّ

نَن   ۡزقَهُۥ فَيَقُوُل َرب  ٓي أََهَٰ ِۖ بَل َّلَّ  ١٦َعلَۡيه  ر  َكَّلَّ

ُموَن ٱۡليَت يَم  ضُّوَن َعلَىَٰ َطعَام   ١٧تُۡكر  ٓ َوََّل تََحَٰ

ين   ۡسك  ا َوتَۡأُكلُوَن ٱلتُّ  ١٨ٱۡلم   ١٩َراَث أَۡكَّٗل لَّم ٗ

ا  ا َجم ٗ بُّوَن ٱۡلَماَل ُحب ٗ  ٢٠َوتُح 

(15) එේ හයයින්, මිනිසාඅ නු: 

ඔහුේ ේ පරමාධිපතිඵඅඔහුටඅ

 ය , දරුවන්අහයාඅහිසටඅ

නිවහයයක්අපිරියමාඅඔහුවඅගරුඅ

ේ කොටඅපරීක්ෂාවටඅලක්අකළ ිගට, 

ල් ලාහ්අිගසන්අතමන්ටඅ

ේ ගෞරව අපිරියමනුඅලැබඅඇතැයිඅ



 

 

 

සතීමඅඔහුේ ේඅස්ථවභාව යි.අ

එිගටඅඔහු “මාේ ේඅපරමාධිපතිඵඅ

මටඅගරුඅේ කොටඅඇත.අඑ අමාේ ේඅ

තත්ත්ව ටඅගරුඅගිරීමක්අ

වශේ  න්අපිරියමාඅඇත”  ැයි 

පවසයි.   

(16) යමුත්අඔහුේ ේඅේ පෝෂණ අ

සීමාඅේ කොට, ඔහුඅපරීක්ෂාවටඅ

ලක්අකළඅිගටඅතමඅපරමාධිපතිඵඅ

තමන්අලවමාය ටඅපත් කරඅ

ඇතැයිඅසතයි.අඑිගටඅඔහු “මාේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅමාඅලවමාය ටඅපත්අ

ේ කොටඅඇත”  ැයිඅපවසයි.  

(17) එේ ස්ථඅේ යොව, සැබැිගන්මඅ

නශි්ආවාදඅකරඅතිඵබීමඅගැයඅ



 

 

 

ේ දිග න්අතමඅගැත්තාඅපිළිබහඅ

තෘප්තිඵ ටඅපත්ව ඇතැයිඅ

 න්යටඅසා ක ක්අේ ලසඅේ හයෝඅ

තමන්ටඅ ම්අලභාගය ක්අඇතිඵඅවූඅ

ිගේ ටකඅතමඅපරමාධිපතිඵඅ

ඉදිරිේ   ඔහුඅලවමාය ටඅපත්අවූඅ

ල ුරඅ ැයිඅරූපණ අකරන්යාක්අ

ේ මන්අේ හයෝඅයැත.අේ කේ ස්ථඅ

ේ වතත්අනුඹලාටඅල් ලාහ් 

පිරියැමූඅේ පෝෂණේ  න්අනුඹලාඅ

ලයාාඅදරුවන්හයටඅගරුඅ

ේ යොකරන්යාහු .  

(18) ුරසටඅනහයාර ක්අේ යොමැතිඵඅ

දිළින්දන්අහයටඅනහයාරඅසැපයීමඅ

සහහයාඅලේ යයෝයයඅේ ලසඅ



 

 

 

ලේ යකාඅඋයන්දුඅ

ේ යොකරන්යාහු .  

(19) දු්ආවලඅකාන්තාවන්, 

ලයාායින්ේ ේඅඋරුම න්හිඅ

ලනුමතඅභාව අපිළිබහඅකිසදුඅ

සැලකි් ලක්අේ යොදක්වා දැඩිඅේ ස්ථඅ

ලනුභවඅකරන්යාහු .  

(20) ලධිකඅේ ලසඅ ය ටඅප්රි අ

කරන්යාහු .අස්ථවඅකැමැත්ේ තන්අ

ල් ලාහ්ේ ේඅමා්ආගේ  අිග දම්අ

කිරීමටඅමසුරුකම් පාන්යාහු . 

21-26. ේ ලොවඅලවසන්අදියේ  දීඅසදුඅ

වයඅල්ආබුදඅහයාඅඑහිඅපවතිඵයඅ

පසුතැිග් ල. 



 

 

 

21. එේ ස්ථඅේ යොව, මහයේ පොේ ළොවඅ

කැබලිඅකැබලිඅවශේ  න්අසුනුඅ

ිගසුනුඅකරනුඅලැබූඅක් හි, 22. 

තවදඅමලක්වරු(ේ ද්ධවඅදූතේ  ෝ) 

ේ පළින්අේ පළට (ේ පළඅගැසී) 

සටි දීඅනුඹේ ේඅපරමාධිපතිඵඅ

පැමිේ ණනු ඇත.අ23. තවදඅඑදියඅ

නිර අේ ගයඅඑනුඅලැේ ේ.අඑදියදීඅ

මිනිසාඅසහිපත්අකරයි.අඑමඅ

සහිපත්අකිරීම ඔහුටඅේ කේ ස්ථ 

(යම්අලලක්) වනුඅඇත්අද? 24. 

“ලේ හයෝ!අමමඅමාේ ේඅජීිගත අ

ේ වනුේ වන්අක් අඇතිඵඅව 

( හයකම්) සදුඅකරන්යටඅතිඵබුණාඅ

ේ යොේ ේ” දැයිඅඔහුඅපවසයි.අ25. 

එිගටඅඑදියදීඅඔහුේ ේ 



 

 

 

(ල් ලාහ්ේ ේ) දඬුවම ේ මන්අ

කිසේ වක්අදඬුවම්අේ යොකරනුඅ

ඇත.අ26. තවදඅඔහුේ ේඅබැඳීමඅ

ේ මන්අකිසේ වක් 

(ලපරා කරුවන්අව) බැහඅ

ේ යොතබනුඅඇත. 

ا  ا دَك ٗ  إ ذَا دُكَّت  ٱۡۡلَۡرُض دَك ٗ
ِۖٓ َوَجآَء َربَُّك  ٢١َكَّلَّ

ا َصف ٗ  آْيَء يَۡوَمئ ذ َۢ ب َجَهنََّمُۚ  ٢٢ا َوٱۡلَملَُك َصف ٗ َوج 

ۡكَرىَٰ  ُن َوأَنَّىَٰ لَهُ ٱلذ   نَسَٰ يَقُوُل  ٢٣يَۡوَمئ ٖذ يَتَذَكَُّر ٱۡۡل 

لَۡيتَن ي قَدَّۡمُت ل َحيَات ي  ُب َعذَابَهُۥٓ  ٢٤يََٰ فَيَۡوَمئ ٖذ َّلَّ يُعَذ  

 ٢٦َوََّل يُوث ُق َوثَاقَهُۥٓ أََحٞد  ٢٥أََحٞد 

(21) ේ මේ ස්ථඅනුඹලාඅකටයුතුඅ

කිරීමඅනුසුදුසු . මහයේ පොේ ළොවඅ

දැඩිඅේ ලසඅේ සලවීඅකම්පය අවයඅ

ිගටඅඑමඅලවස්ථාාවඅගැයඅමදක්අ

සතාඅබලන්ය.  



 

 

 

(22) ලේ හයෝඅදූත !අඔේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅතමඅගැත්තන්අලතරඅ

ේ වන්අකිරීමඅසහහයාඅපැමිේ ණනුඅ

ඇත.අමලක්වරුන්අද ේ පළඅගැසීඅ

ේ පළින්අේ පළටඅපැමිේ ණතිඵ.  

(23) එදියඅනිර අසීමප ටඅේ ගයඅ

එනුඅලබයි.අඑ ටඅදාංවැ් අදහයසක්අ

ඇත.අසෑමඅදාංවැලක්මඅහයැත්තෑඅ

දහයසක්අමලක්වරු ල් ලාේ ගයඅ

එ අඇදඅේ ගයඅඑනුඅඇත.අඑදියඅ

මිනිසාඅල් ලාහ්අේ වතඅසීමපඅ

වීමටඅලතපසුඅවූඅකරුණුඅගැය 

ේ මේ යහිඅකරනුඅඇත.අයමුත්අ

එදියදීඅඑේ ස්ථඅේ මේ යහිඅකිරීමඅ

ඔහුටඅේ කේ ස්ථඅයම්අලලඅේ දනුඅ

ඇත්අද? ේ හ්තුව එ අප්රතිඵලලඅ



 

 

 

ේ දයඅදිය ක්අමිසඅ හයකම්අ

කිරීේ ම්අදිය ක්අේ යොවයඅබැිගනි.  

(24) දැඩිඅකණස්ථස් ේ ලන්අඔහු 

(මිනිසා) “ලේ හයෝඅමාේ ේඅේ ම්අසැබෑඅ

මතුේ ලොවඅජීිගත අේ වනුේ වන්අ

ක් අඇතිඵව  හයකම්අකරන්යටඅ

තිඵබුණාඅේ යොේ ේදැ”යිඅපවසාඅ

පසුතැිගලිඅේ වයි.  

(25) එදියඅල් ලාහ්අදඬුවම්අ

කරන්යාක්අේ මන්අකිසවුරඅ

දඬුවම්අේ යොකරයි.අේ හ්තුවඅ

ල් ලාහ්ේ ේඅදඬුවමඅඉතා 

දරුණු .අේ යොකඩවාඅ

පවතිඵන්යක් . 



 

 

 

(26) එහිදීඅේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කරන්යන්වඅදාංවැ් වලින්අබැහඅ

දමන්යාක්අේ මන්අකිසවුරඅබැහඅ

ේ යොදමනු ඇත.  

27-30.සැයසුමට පත්අනත්ම අ

හයාඅපරමාධිපතිඵේ ේඅපිළිගැීයම. 

27,28. “ලේ හයෝඅසැයසුමටඅපත්අ

නත්ම !අනුඹඅතෘප්තිඵ ටඅපත්අ

වුේ වුරඅේ ලසඅදඅතෘප්තිඵ ට පත්අ

කරනුඅලැබුේ වුරඅේ ලසඅදඅනුඹේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅේ වතඅහයැරීඅ නු.අ29. 

එිගට (ල් ලාහ්අේ මේ ස්ථඅපවසයි) 

නුඹඅමාේ ේඅගැත්තන්අලතරටඅ

 නු.අ30. තවදඅමාේ ේඅස්ථව්ආග ටඅ

පිිගේ සනු. 



 

 

 

ٓأَيَّتَُها ٱلنَّۡفُس ٱۡلُمۡطَمئ نَّةُ  ٓي إ لَىَٰ َرب  ك   ٢٧يََٰ ع  ٱۡرج 

يَّٗة  ۡرض  يَٗة مَّ ي  ٢٨َراض  د  بََٰ  ٢٩فَٱۡدُخل ي ف ي ع 

 ٣٠َوٱۡدُخل ي َجنَّت ي 

(27) ේ දිග න්අිගශ්වාසඅකළඅ

එයම්:අමුඃමින්වර ුරේ ේ 

නත්ම අවයාහි, එ අමරණ ටඅ

පත්අවයඅිගටඅහයාඅමළවුන්අ

ේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅලබයඅිගටදීඅ

නේ හයෝඅේ ද්ධවඅිගශ්වාස  තුළටඅ

පිිගසඅ හයකම්ේ කොටඅසැයසුමටඅ

පත්අනත්ම !”  ැයිඅ

නමන්ත්රණ අකරමින්අේ මේ ස්ථඅ

පවසනුඅලැේ ේ.  

(28) ඔබඅිගසන්අහිමිඅකරඅගත්අ

මහයඟුඅතිඵළිණඅසම්බන් ේ  න්අ



 

 

 

ඔේ ේඅපරමාධිපතිඵඅගැයඅඔබඅ

තෘප්තිඵ ටඅපත්අවූ තත්ත්වේ  න්අ

දඅඔබඅකළඅ හයකම්අේ හ්තුේ වන්අ

සුිගශුද්ධ අල් ලාහ්අඔබඅගැයඅ

තෘප්තිඵ ටඅපත්අවූඅතත්ත්වේ  න් 

දඅඔබඅඔේ ේඅපරමාධිපතිඵඅේ වතඅ

හයැරීඅ නු.  

(29) මාේ ේඅදැහයැමිඅගැත්තන්ේ ේඅ

කණ්ඩා මටඅඔබත්අඇතුළුඅවනු.  

(30) ඔවුයටඅමාඅිගසන්අසූදායම්අ

කරඅඇතිඵඅමාේ ේඅස්ථව්ආග ටඅඔබඅ

දඅපිිගේ සනු.  

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   



 

 

 

· වසේ ්ආඅදියඅලතුරින්අදු් අහයජ්අ

මාසේ  අදියඅදහය අපිළිබහඅවූඅ

මහිම .අ· කිසදුඅනේ ද්ධශ කින්අ

ේ තොරවඅඋපමාඅකිරීමකින්අ

ේ තොරවඅමළවුන්අේ කේ රන්අ

යැගිටුවනුඅලබයඅදියේ  දීඅ

ල් ලාහ් තමඅනි මඅ

ස්ථවරූපේ  න්අපැමිේ ණයඅබවඅ

තහයවුරුඅකිරීම.අ· ේ දිග න්අ

ේ කේ රහිඅිගශ්වාස අතබන්යාඅ

තමන්ටඅ ම්අලභාගය ක්අසදුඅවූඅ

ිගටඅඉවසලිවන්තවඅකටයුතු 

කරයි.අතමන්ටඅ මක්අපිරියමනුඅ

ලැබූඅිගටඅඒඅසහහයාඅකෘතගුණඅ

ේ ේද අපළඅකරයි.  

 ُسوَرةُ البَلَد  



 

 

 

90අසූරත්අල් -බලද්ධ (යගර ) 

මක්කාහ්ේ ේදී ේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ20අකි. 

ۡحَمَٰ  يم  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ ح   ن  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-7. බලේ  න්අහයාඅ යේ  න් 

මිනිසාඅපරීක්ෂාවටඅලක්අකිරීම. 

1-3. නුඹඅේ මමඅයගරේ  අරැඳීඅ

සටි අදීඅේ මමඅයගර  

(මක්කාහ්) මතඅදඅජනිතඅ

කරන්යා හයාඅඔහුඅජනිතඅකළඅදෑඅ

මතඅදඅදිවුරමි.අ4. සැබැිගන්මඅලපිඅ



 

 

 

මිනිසා වඅදැඩිඅදුපකරතාවකඅ

මැේේ වමු.අ5-7. ඔහුඅේ කේ රහිඅ

කිසේ වුරඅබල  ේ යොදරනුඅ

ඇතැයිඅඔහුඅසතන්ේ න්අද? මමඅ

ලධිකඅවශේ  න්අ ය අයාස්ථතිඵඅ

කේ ළමිඅ ැයිඅඔහුඅපවසයි.අඔහු වඅ

කිසේ වක්අේ යොදුටුේ ේඅ ැයිඅඔහුඅ

සතන්ේ න්අද? 

ذَا ٱۡلبَلَد   ُم ب َهَٰ ذَا ٱۡلبَلَد   ١ََّلٓ أُۡقس   ب َهَٰ
لَُّۢ ٖد  ٢َوأَنَت ح  َوَوال 

َن ف ي َكبٍَد  ٣ َوَما َولَدَ  نَسَٰ أَيَۡحَسُب أَن  ٤لَقَۡد َخلَۡقنَا ٱۡۡل 

َر َعلَۡيه  أََحٞد   ٦يَقُوُل أَۡهلَۡكُت َماَّٗل لُّبَدًا  ٥لَّن يَۡقد 

 ٧أَيَۡحَسُب أَن لَّۡم يََرهُۥٓ أََحدٌ 

ඉලක්කගත කරුණු:  

ේ මේ ලොව හයාඅමතුේ ලොවඅ යඅ

ේ දේ ලොේ වහිඅේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පපේ  අ



 

 

 

හයාඅදඬුවේ ම්අදුපකරතාවඅලතරඅ

පවතිඵයඅමිනිසාේ ේඅතත්ත්ව ත් 

ේ ද්ධවඅකරුණාවඅහයාඅිගශ්වාස අ

පිළිගැීයේ ම්අලසීරුතාවඅලතරඅ

පවතිඵයඅතත්ත්ව ත්අගැයඅ

පැහයැදිලිඅකරයි.  

ිග්රහය : 

(1) ශුද්ධ අවූඅමක්කාඅයගර අමතඅ

ල් ලාහ්අදිවුරාඅපවසයි.  

(2) ලේ හයෝඅදූත ! ඔබඅඑහිඅසදුඅ

කරයඅදෑඅඔබටඅලනුමත .අමරණඅ

දඬුවමටඅනි මිතඅවූඅල අේ වතඅ

මරණඅදඬුවමඅදි ත්අකිරීමත් 

සරභාර ටඅගන්යටඅසුදුසුඅල අ



 

 

 

සරඅභාර ටඅගැීයමටත්අඑහිඅ

ඔබටඅලනුමැතිඵ අඇත.  

(3) මිනිසාේ ේඅපි ාඅමතදඅ

ල් ලාහ්අදිවුරාඅපවසයි.අඑේ මන්මඅ

ඔහුේ ගන්අදාවඅබිහිවයඅ

පරම්පරාවඅමතඅද දිවුරාඅපවසයි.  

(4) සැබැිගන්මඅමිනිසාඅදුපකරඅ

හයාඅලසීරුඅජීවයඅක්රම ක්අතුළඅ

ලපිඅමවාඅඇත්ේ තමු.අේ මේ ලොවඅ

ජීවත් වයඅිගටදීඅේ බොේ හයෝඅ

පීඩාවන්ටඅඔහුඅමුහුණඅේ දයි.අඑහිඅ

ඔහුඅහිරවීඅසටිනුඅඇත.  

(5) මිනිසාඅපාපකම්හිඅනි ැළුණුඅ

ිගටඅකිසවුරඅඔහුඅමතඅබල අ

ේ යොදරනුඅඇතැයිඅේ හයෝඅ



 

 

 

ඔහුේ ගන්අපළිඅේ යොගනු ඇතැයිඅ

ේ හයෝඅසතන්ේ න්අද? ඔහුේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅඔහුවඅමවාඅ

නිරීක්ෂණ අකරමින්අසටියි.  

(6) “ලධිකඅේ ලසඅඋද්ධදච්චකේ ම්අ

ගිලීඅඑකඅපිටඅඑකඅමමඅ ය අ

ිග දම්අකරඅඇත්ේ තමි’  ැයිඅඔහුඅ

පවසයි.  

(7) ේ මේ ස්ථඅතමන්අිග දම්අකළඅදෑඅ

පිළිබහඅපුරසාරම්අේ දොඩන්යා, 

තමන්අේ දසඅල් ලාහ්අබලාඅ

ේ යොසටියඅබවත් ඔහුේ ේඅ ය අ

සම්බන් ේ  න්, එ අඉපැයුේ ේඅ

ේ කේ ස්ථද? ුරමක්අසහහයාඅඑ අ

ිග දම්අකේ ේදඅ න්යඅපිළිබහඅ



 

 

 

ඔහු තමන්ේ ගන්අේ යොිගමසනුඅ

ඇතැයිඅඔහුඅසතන්ේ න්අද?  

 8-16. ල් ලාහ්අතමඅගැත්තන්හයටඅ

පිරියමාඅඇතිඵ දා ාදඅසහිපත්අ

කිරීම,  හයපත්අකටයුතුඅවලඅ

නිරතඅේ වමින්අඒඅසහහයාඅ

කෘතේ ේදීඅවයඅේ මන්අදිරිඅ

ගැන්වීම. 

8,9. ලපිඅඔහුටඅඇස්ථඅේ දකඅදඅදිවක්අ

දඅේ දේ තෝ අදඅඇතිඵඅේ යොකේ ළමුඅ

ද? 10. තවද, ලපිඅඔහුට (ේ හයොහඅ

යරකඅ ය) මාවත්අේ දකඅේ වතඅ

මඟඅේ පන්වූේ  මු.අ11. එයමුත්අ

ඔහුඅලකබාඅවඅතරණ අකිරීමට 

වෑ ම්අේ යොකේ ේ .අ12. ලකබාඅවඅ



 

 

 

 නුඅුරමක්දැයිඅනුඹඅවඅදැනුවත්අ

කේ ේඅුරමක්ද? 13-16. (එ ) 

වහයේ ලුර නිදහයස්ථඅකිරීමඅේ හයෝඅ

සාගින්ේ යන්අයුත්අදියකඅ

සීමපකම්අඇතිඵඅලයාාඅ

ාාතිඵේ  ුරටඅේ හයෝඅලසරණඅවූඅ

දිළිේ හුරට ේ හයෝඅනහයාරඅසැපයීමඅ

ේ ේ. 

هُ  ٩َول َساٗنا َوَشفَتَۡين   ٨هُۥ َعۡينَۡين  أَلَۡم نَۡجعَل لَّ  َوَهدَۡينََٰ

َك َما  ١١فَََّل ٱۡقتََحَم ٱۡلعَقَبَةَ  ١٠ٱلنَّۡجدَۡين   َوَمآ أَۡدَرىَٰ

ي  ١٣فَكُّ َرقَبٍَة  ١٢ٱۡلعَقَبَةُ  ٞم ف ي يَۡوٖم ذ  أَۡو إ ۡطعََٰ

يٗنا ذَا  ١٥يَت يٗما ذَا َمۡقَربٍَة  ١٤َمۡسغَبَٖة  ۡسك  أَۡو م 

 ١٦َربَٖة َمتۡ 

(8) බලන්යටඅහයැකිවයඅේ ස්ථඅලපිඅ

ඔහුටඅදෑස්ථ ඇතිඵඅේ යොකේ ළමුඅද?  



 

 

 

(9) කතාඅකරන්යටඅහයැකිවයඅ

ේ ස්ථඅදිවක්අහයාඅේ තෝ අේ දකක්අ

ඇතිඵඅේ යොකේ ළමුඅද?  

(10) උතුම්අමගඅහයාඅවැරදිඅමගඅ

ුරමක්දැ?යිඅ න්යඅලපිඅඔහුටඅ

හයඳුන්වාඅදුන්ේ යමු.  

(11) තමන්අස්ථව්ආගේ  න්අඉවත්අ

කරය, එ ටඅබා ාඅපමුණුවය, 

එහිඅසීමාවඅඉක්මවාඅ යඅ

ලකබාවඅතරණ අකිරීම 

ඔහුේ ගන්අලේ ප්ක්ෂාඅේ කේ ්ආ.  

(12) ලේ හයෝඅදූත , ස්ථව්ආග ටඅ

පිිගසීමටඅබා ාඅපමුණුවයඅ

ලකබාවඅුරමක්දැ? යිඅඔබවඅ

දැනුවත්අකේ ේඅුරමක් ද?  



 

 

 

(13) එ අපුරුෂඅවහයේ ලුරඅේ හයෝඅ

ස්ථත්රීඅවහයලි කඅනිදහයස්ථඅකිරීම .  

(14) එේ ස්ථඅයැතිඵයම්අනහයාරඅලබාඅ

ගැීයමටඅදුපකර, සාගින්ේ යන්අ

ේ පේ ළයඅදියකදීඅනහයාරඅ

සැපයීම .  

(15) එේ ස්ථත්අයැත්යම්අපි ුරඅ

යැතිඵඅදරුවුරටඅනහයාරඅ

සැපයීම .අඔහුටඅපිළිසරණක්අ

වීම .  

(16) එේ ස්ථත්අයැතිඵයම්අකිසවක්අ

හිමිඅයැතිඵඅදිළින්ේ හුරටඅනහයාරඅ

සැපයීම . 



 

 

 

17,18. දුරණුඅපසඅජය ාේ ේඅ

ගමය. 

17. පසුඅවඅඔහුඅිගශ්වාසඅකරඅ

ඉවසීමඅපිළිබහඅඑකිේ යකාටඅ

උපේ දස්ථඅේ දමින්, කරුණා ද ාවඅ

පිළිබහඅඑකිේ යකාටඅඋපේ දස්ථඅ

දුන්අල අලතුරින්අේ කේ යුරඅබවටඅ

පත්අේ ේ.අ18. ඔවුහුම අදුරණත 

පා්ආශවයින්අවන්ේ යෝ. 

ۡبر   يَن َءاَمنُواْ َوتََواَصۡواْ ب ٱلصَّ َن ٱلَّذ  ثُمَّ َكاَن م 

  ١٧َوتََواَصۡواْ ب ٱۡلَمۡرَحَمة  
ٓ ُب ٱۡلَمۡيَمنَة  أُْولََٰ ئ َك أَۡصَحَٰ

١٨ 

(17) පසුවඅඔහුඅල් ලාහ්වඅ

ිගශ්වාසඅකරන්යන් ලතුරින්අ

ේ කේ යක්අවී, ඔහුටඅලවයතඅවීම, 



 

 

 

පාපකම්වලින්අදුරස්ථවීම, 

පරීක්ෂාවන්ටඅලක්වයඅ

ලවස්ථාාවන්හිදී ඉවසීේ මන්අ

කටයුතුඅකිරීමඅ යාදි අගැයඅ

ලේ යයොයයඅේ ලසඅඋපේ දස්ථඅ

ේ දමින්අල් ලාහ්අතමඅගැත්තන් 

හයටඅස අමහයාඅකාරුණිකඅභාව අ

ගැයඅඑකිේ යකාඅදැනුවත්අ

කිරීම .  

(18) ේ මමඅගුණාාංගවලින්අ

ව්ආණයාඅකරනුඅලැබූවන්ම අ

දුරණුඅපසඅජය ාඅවනුේ  .  

19,20. වම්අපසඅජය ාේ ේඅගමය. 

19. තවදඅලපේ ේඅවදන්අ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකළවුන්අවයඅ



 

 

 

ඔවුහුම අවමත්අපා්ආශවයින්අ

වන්ේ යෝ. 20. ඔවුන්හයටඅ

ේ මොළවයඅලද (නිරේ  ) ගින්ය 

(සූදායම්ව) ඇත. 

ُب ٱۡلَمشۡ   يَن َكفَُرواْ ب  َوٱلَّذ   ت نَا ُهۡم أَۡصَحَٰ  ١٩َمة     ايََٰ

 َُۢ ۡؤَصدَة ۡم نَاٞر مُّ  ٢٠َعلَۡيه 

(19) ලපේ ේඅදූත ාණන්අහයටඅ

පහයළඅකරනුඅලැබූ ලපේ ේඅවදන්අ

හයාඅසා කඅප්රතිඵක්ේ පපඅකළවුන්අ

වයාහිඅඔවුන්අවම්පසඅජය ාඅ

ේ වතිඵ.  

(20) මළවුන්අේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅ

ලබයඅදියේ  දීඅනිරාඅගින්ේ යන්අ

ඔවුන්අවසාගනුඅලැේ ේ.අඑහිඅ

ඔවුන්අදඬුවම් ිගදිතිඵ.  



 

 

 

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· වහයලුන්අනිදහයක්අකිරීම, දැඩිඅ

සාගින්යකින්අේ පේ ළයඅ

ලවස්ථාාවකඅලවශයතාේ වන්අ

සටියඅඋදිග ටඅනහයාර සැපයීම, 

ල් ලාහ්අේ කේ රහිඅිගශ්වාස අ

තැබීම, ඉවසීමඅහයාඅකරුණාවඅ

පිළිබහඅලේ යයෝයයඅේ ලසඅ

උපේ දස්ථ දීමඅ යාදි අස්ථව්ආග ටඅ

පිිගසීමටඅඉවහය් අවයඅවැදගත්අ

කරුණුඅවන්ේ න් .අ· යබිත්වේ  අ

සා ක ක්අවනුේ  අදහයව් අ

කාලේ  අපැ කඅකාල ක්අ

මක්කාවඅතුළඅතමන්අකැමතිඵඅ

පරිදිඅකටයුතු කරන්යටඅඔහුටඅ

සම්පූ්ආණඅලනුමැතිඵ අඇතිඵඅබවඅ



 

 

 

දන්වාඅසටීම .අ· ල් ලාහ්අ

වහය් බේ ේඅමා්ආගඅපටුඅකරමින්අ

නිදහයස්ථඅබේ ේඅමා්ආගඅපුළු් අ

කරයඅිගටඅඑමඅනිදහයස්ථඅකිරීම 

ඔහුඅේ වතඅසීමපඅවීමටත්, කළඅ

පාප න්අසහහයාඅප්රතිඵක්ආම ක්අ

වීමටත්අේ හ්තුන්අබවටඅඑ අපත්අ

කරනු ඇත. 

 ُسوَرةُ الشَّۡمس  

91අසූරත්අලප-ෂම්ස්ථ (සූ්ආ  ා) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ15අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-10. ල් ලාහ්ේ ේඅබල  

ේ හයළිදරේඅකරමින්අඒඅමතඅදිවුරාඅ

තමඅනත්ම අපිරිසදුඅකරඅ

ගත්තවුයටඅභාගය න්අඇතිඵඅ

බවත්අඑ  යාස්ථතිඵකරඅ

ගත්තවුයටඅදඬුවම්අඇතිඵඅබවත්අ

දන්වාඅසටීම. 

1. හිරුඅහයාඅඑහිඅප්රභාවඅමතඅද, 2. 

එ අපසුපසන්අහයඹාඅ යඅසඳුඅමතඅ

ද, 3. දහයවල එ අඔප්අයාංවයඅ

ිගටදීඅඑ අමතඅද, 4. රාත්රි අඑ අ

නවරණ අකරයඅිගටදීඅඑ අමතඅ



 

 

 

ද, 5. ලහයසඅහයාඅඑ  ේ ගොඩඅයැගූඅ

දෑඅමතඅද, 6. ේ පොේ ළොවඅහයාඅඑ අ

වයාප්තඅකළඅදෑඅමතඅද, 7. 

නත්ම අහයාඅඑ අසමානුපාතවඅ

සැකසූ දෑඅමතඅදඅදිවුරමින්, 8. ඔහුඅ

එ(මඅනත්ම) ටඅඑහිඅයපුරඅද, 

එහිඅ ා්ආමිකතාවඅදඅප්රිගපටඅ

කේ ේ . 9. සැබැිගන්මඅකවේ රක්අ

එ(මඅනත්ම) අපිගත්රඅකරඅ

ගත්ේ ත්අදඅඔහුඅජ අලැබී .අ10. 

තවදඅසැබැිගන්ම කවේ රක්අඑ අ

පාපේ  හිඅගි් අවූේ  අදඅඔහුඅ

පරාජ ටඅපත්අිග . 

َها  َها  ١َوٱلشَّۡمس  َوُضَحىَٰ َوٱلنََّهار   ٢َوٱۡلقََمر  إ ذَا تَلَىَٰ

َها  َها  ٣إ ذَا َجلَّىَٰ َوٱلسََّمآء  َوَما  ٤َوٱلَّۡيل  إ ذَا يَۡغَشىَٰ

َها  َها َوٱۡۡلَۡر  ٥بَنَىَٰ َونَۡفٖس َوَما  ٦ض  َوَما َطَحىَٰ



 

 

 

َها  ىَٰ َها  ٧َسوَّ قَۡد أَۡفلََح َمن  ٨فَأَۡلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَۡقَوىَٰ

َها  َها  ٩َزكَّىَٰ   ١٠َوقَۡد َخاَب َمن دَسَّىَٰ

ඉලක්කගත කරුණු:  

ක්ිතිඵජේ  හි හයාඅමිනිසාඅතුළඅ

පවතිඵයඅල් ලාහ්ේ ේඅසා කඅහයාඅ

සාක්ිඅිගදයාමායඅේ කොට, මිනිස්ථඅ

නත්මේ  අතත්ත්ව න්, එ අ

පිිගතුරුඅකිරීමඅහයාඅ

පාපකම්වලින්අඑ අබැහයැරඅකිරීමඅ

 යාදි අේ පන්වාඅදීම.  

ිග්රහය : 

(1) හිරුඅමතඅදඅඑ අබටහින්අබැසඅ

ගි අපසුවඅයැවතඅඋදාවයඅ

ේ ේලාවඅමතඅදඅදිවුරමින්  



 

 

 

(2) හිරුඅබැසගි අපසුවඅඊටඅපරවඅ

එයඅසඳුඅමතඅදඅදිවුරමින්.  

(3) නේ ලෝක අතුළින්අ

මහයේ පොේ ළොේ ේඅපවතිඵයඅදෑඅ

නිරාවරණ අවයඅිගටඅඑමඅදහයවලඅ

මතඅදඅදිවුරමින්. 

(4) මහයේ පොේ ළොවඅලඳුේ රන්අ

වසාගන්යාඅරාත්රි අමතඅදඅ

දිවුරමින්. 

(5) ලහයසඅමතඅදඅඑහිඅස්ථථීරඅේ ලසඅ

ඉදිඅකරඅඇතිඵඅනකාශඅවස්ථතූන්අ

මතඅදඅදිවුරමින් 

(6) ේ පොේ ළොවඅමතඅදඅඑහිඅ

මිනිසාටඅවාස අකළඅහයැකිඅපරිදිඅ



 

 

 

වයාප්තඅවීඅතිඵබීේ ම්අක්රි ාවලි අ

මතඅදඅදිවුරමින්.  

(7) සෑමඅනත්ම ක්අමතඅදඅඑ ටඅ

ලනුකූලවඅමවාඅඇතිඵඅදෑඅමතඅදඅ

දිවුරමින්  

(8) නත්ම අවැළකීඅසටි අයුතුඅ

යපුරුකම්අේ මොයවාඅද? එ අ

ේ ගයඅනඅයුතුඅ හයකම්අ

ේ මොයවාද?  න්යඅකිසදු 

ඉගැන්වීමකින්අේ තොරවඅඔහුඅ

එ ටඅවටහයාඅදුන්ේ න් .  

(9) ඉහයතඅසහහයන්අකරුණුඅමතඅ

දිවුරාඅල් ලාහ්අේ මේ ස්ථඅපවසයි:අ

තමඅනත්ම අඋතුම්අදැයින්අ



 

 

 

පුරවා, පහයත් දැයින්අහිස්ථකර, 

පිිගතුරුඅකරඅගත්අල අජ අලැබී .  

(10) රහයසගතඅවඅතමඅනත්ම අ

පාපකම්අහයාඅලපරා අතුළඅ

ගිේ ලන්යටඅඉඩඅහයැරඅසටිඅල අ

පරාජ අලැබී .අතමඅනත්ම  

පාපේ  න්අපුරවාඅගත්අල අගැයඅ

සහිපත්අේ කොට, එ ටඅඋපමාඅ

වශේ  න්අසමූද්ධඅජය ාඅපිළිබහඅ

ල් ලාහ් ේ මේ යහිඅකරමින්අ

ේ මේ ස්ථඅපවසයි:  

11-15. සමූද්ධඅජය ාඅහයාඅඔටුඅ

ේ දයේ ේඅකතාඅවස්ථතුව. 

11. සමූද්ධඅජය ාඅතමඅසීමාවඅ

ඉක්මවාඅලපරා අකරමින් (එ ) 



 

 

 

ේ බොරුඅ ැයිඅපැවසුේ වෝ . 12. 

ඔවුන්ේ ේඅමහයා (ලභාගයවන්ත) 

පාපිපඨ ාඅයැගීඅසටිඅිගට, 13. 

“ේ ම අල් ලාහ්ේ ේඅඔටුඅේ දය . 

(ේ ම ටඅහිාංසාඅේ යොකරනු)  ැයිඅ

දඅඌඅපැන්අේ බොයඅස්ථාාය  (පැන්අ

බීේ මන්අේ යොවළක්වන්ය)  ැයි” 

දඅල් ලාහ්ේ ේඅදූත ාඅපැවසුේ ේ .අ

14. එිගටඅඔවුහුඅඔහුඅවඅේ බොරුඅ

කේ ළෝ .අපසුවඅඋේ ේ යහයරඅකපාඅ

දැමුේ වෝ .අඑබැිගන්අඔවුන්ේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅඔවුන්ේ ේඅපාප අ

ේ හ්තුේ වන්අඔවුන්අමතඅේ ේදයාව 

පහයළඅකරඅසුනුඅිගසුනුඅකේ ේ .අ

එේ මන්මඅඔවුන්අවඅසමතලාඅකරඅ

දැමුේ ේ .අ15. තවදඅඔවුන්ේ ේඅ



 

 

 

ලවසාය  ගැයඅඔහුඅ

බි වන්ේ න්දඅයැත. 

َهآ  َها  ١١َكذَّبَۡت ثَُمودُ ب َطۡغَوىَٰ بَعََث أَۡشقَىَٰ  ١٢إ ذ  ٱنَۢ

َها  فََكذَّبُوهُ  ١٣فَقَاَل لَُهۡم َرُسوُل ٱَّللَّ  نَاقَةَ ٱَّللَّ  َوُسۡقيََٰ

َها  ىَٰ ۡم فََسوَّ ب ه  ۡم َربُُّهم ب ذَنَۢ  ١٤فَعَقَُروَها فَدَۡمدََم َعلَۡيه 

َها   ١٥َوََّل يََخاُف ُعۡقبََٰ

(11) සමූද්ධඅජය ාඅසීමාවඅඉක්මවාඅ

ේ ගොස්ථ පාපකම්අහයාඅලපරා අ

කිරීේ මහිඅගිලීඅසටිඅේ හ්තුේ වන්අ

ඔවුහුඅඔවුන්ේ ේඅයබිවර ාණන්අ

වූඅසාලිහ් (ලේ ල හිස්ථ සලාම්) 

තුමාටඅේ බොරුඅකේ ළෝ .  

(12) තමඅපිරිසඅතමන්ටඅබල අ

පැවරූඅපසුඅඔවුන්අලතරඅසටිඅ



 

 

 

ලභාගයවන්ත ාඅයැගීඅසටිඅ

ලවස්ථාාේ ේදී. 

(13) ල් ලාහ්ේ ේඅදූතඅසාලිහ්අ

ලලලහිස්ථඅසලාම්අතුමාඅේ මේ ස්ථඅ

පැවසී :අනුඹලාඅල් ලාහ්ේ ේඅඔටුඅ

ේ දයඅහයා නි මිතඅදියේ  දීඅඑමඅ

ඔටුවාඅවතුරඅේ බොයඅස්ථාාය අ

ලතහයැරඅදමනු.අේ යොමයාඅලයුරින්අ

ඌටඅබා ාඅේ යොකරනු.  

(14) යමුත්අඔටුවාඅ

සම්බන් ේ  න්අඔවුහුඅඔවුන්ේ ේඅ

දූත ාණන්හයටඅේ බොරුඅකළහය.අ

ඔවුන්අලතරඅසටිඅඑමඅ

ලභාගයවන්ත ා තමන්අසදුඅකළඅ

ේ ද්ධඅඔවුන්අනිවැරැදිඅ ැයිඅ



 

 

 

පිළිගැීයමත්අසමගමඅඔහුඅඌඅ

මරාඅදැීම .අල් ලාහ්අඔවුන් 

ේ කේ රහිඅදඬුවමඅක්රි ාත්මකඅ

කේ ේ .අඔවුන්ේ ේඅපාපකම්අ

ේ හ්තුේ වන්අමහයාඅහයඬකින්අඔහුඅ

ඔවුන්අිගයාශ කරඅදැීම .අඔවුන්අ

ිගයාශඅකරඅදැමූඅඑමඅදඬුවේ ම්දීඅ

ඔහුඅඔවුන්වඅසමතලාකරඅදැීම .  

(15) ඔවුන්අිගයාශඅකරඅදමමින්අ

ල් ලාහ්අඔවුයටඅසදුඅකළඅේ ම්අ

මහයාඅදඬුවමඅඔහුඅලනුගමය අ

කළඅල අගැයඅපවා කිසදුඅ

බි කින්අේ තොරවඅක්රි ාත්මකඅ

කේ ේ .  

 ُسوَرةُ اللَّۡيل  



 

 

 

92අසූරත්අල් -ේ ලයි්  (රාත්රි ) 

මක්කාහ්ේ ේදී ේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ21අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-7. ල් ලාහ්ේ ේඅබල අිගදහයා 

පාමින්අඒඅමතඅදිවුරාඅිග දම්අ

කිරීේ ම්අමහිම අපිළිබහඅදන්වාඅ

සටීම. 

1. රාත්රි අනවරණ අකරයඅිගටඅඒඅ

මතඅදිවුරමින්, 2. දහයවල 

(දීප්තිඵේ  න්) බැබේ ලය ිගටඅඒඅ



 

 

 

මතඅදිවුරමින්, 3. පිරිමි ාඅහයාඅ

ගැහයැනි අමැවූඅඔහුඅමතඅ

දිවුරමින්.අ4. නි තඅවශේ  න්ම 

නුඹලාේ ේඅඋත්සාහය න්අිගිග  .අ

5. එේ හයයින්අපරිතයාගඅකර, බි අ

බැතිඵමත්අවී, 6.  හයපතඅේ ගයඅ

සාක්ෂාත් කළඅේ කේ යුරඅවූඅකලී, 

7. ලපිඅඔහුටඅපහයසුවඅේ වතට 

( ෑමට) පහයසුඅකරන්ේ යමු. 

َوَما َخلََق  ٢َوٱلنََّهار  إ ذَا تََجلَّىَٰ  ١َوٱلَّۡيل  إ ذَا يَۡغَشىَٰ 

 ٓ ا َمۡن  ٤إ نَّ َسۡعيَُكۡم لََشتَّىَٰ  ٣ٱلذََّكَر َوٱۡۡلُنثَىَٰ فَأَمَّ

ُرهُۥ  ٦َوَصدََّق ب ٱۡلُحۡسنَىَٰ  ٥أَۡعَطىَٰ َوٱتَّقَىَٰ  فََسنُيَس  

ۡليُۡسَرىَٰ   ٧ل 

ඉලක්කගත කරුණු:  



 

 

 

ේ දිග න් ිගශ්වාසඅකරන්යන්අහයාඅ

ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅකරන්යන්අ

ලතරඅඇතිඵඅතරාතිඵරමඅේ හයළිඅ

කරනුඅවස්ථඅඇතැම් සාංාා, නත්මඅ

හයාඅඒවාේ  හිඅක්රි ාකාරකම්අ

ලතරඅපවතිඵයඅේ වයසඅිග්රහයඅ

කිරීම.  

ිග්රහය : 

(1) ලහයසඅහයාඅේ පොේ ළොවඅලතරඅ

ඇතිඵඅදෑඅරාත්රීඅලන් කාරේ  න්අ

නවරණ අකරයඅිගටඅල් ලාහ්අඒඅ

මතඅදිවුරාඅපවසයි.  

(2) දහයවලඅනිරාවරණ අවීඅ

ේ හයළිවයඅිගටඅඒඅමතඅදිවුරාඅ

පවසයි.  



 

 

 

(3) ස්ථත්රීඅහයාඅපුරුෂඅ යඅේ දව්ආග අ

මතදඅදිවුරාඅපවසයි.  

(4) ලේ හයෝඅමිනිසා!අසැබැිගන්මඅ

නුඹලාේ ේඅක්රි ාවන්අිගිග  .අඒඅ

ලතරඅස්ථවරග ටඅපිිගසීමටඅ

ේ හ්තුවයඅ හයකම් දඅඇත.අ

එේ මන්මඅනිර ටඅපිිගසීමටඅ

ේ හ්තුවයඅපාපකම්දඅඇත.  

(5) එේ හයයින්අසකාත්, යඩත්තුඅ

ිග දම්, වන්දිඅවැනිඅිග දම්අ

කිරීමටඅලනිවා්ආ අදෑඅපිරියමමින්අ

ල් ලාහ් තහයයම්අකළඅදැයින්අ

වැළකීඅසටියඅල අවයාහි,  

(6) එේ මන්ම, පසුවටඅලබාඅේ දයඅ

බවටඅල් ලාහ්අේ පොේ රොන්දුඅවූඅදෑඅ



 

 

 

සැබෑවක්අබවඅපවසාඅසටිඅල අ

වයාහි, 

(7) දැහයැමිඅකටයුතුඅකිරීමටත්අ

ල් ලාහ්ේ ේඅමා්ආගේ  අිග දම්අ

කිරීමටත්අලපිඅඔහුටඅපහයසුඅ

කරන්ේ යමු.  

8-11. මසුරුකම්අපාන්යන්ටඅහිමිඅ

වයඅදඬුවම. 

8. තවදඅමසුරුඅවී, තමන්අ

ලවශයතාවන්ේ ගන්අේ තොර 

(ස්ථව ාංඅපූරිත)  ැයිඅසතා, 9. 

ිගශිපටඅේ ද්ධඅලසතය අකළඅ

ේ කේ යුරඅවූඅකලී, 10. ලපිඅඔහුඅවඅ

දුපකරතාව න්අේ වතට ( ෑමට) 

පහයසු කරන්ේ යමු.අ11. තවද, 



 

 

 

ඔහු (නිර ට) ඇදඅවැටුණුඅිගටඅ

ඔහුේ ේඅ ය අඔහුටඅ

ප්රේ  ෝජය ක්අේ ගයඅේ දන්ේ න් 

යැත. 

َل َوٱۡستَۡغنَىَٰ  ا َمنَۢ بَخ   ٩َوَكذََّب ب ٱۡلُحۡسنَىَٰ  ٨َوأَمَّ

ۡلعُۡسَرىَٰ  ُرهُۥ ل  َوَما يُۡغن ي َعۡنهُ َمالُهُۥٓ إ ذَا  ١٠فََسنُيَس  

 ٓ  ١١تََردَّىَٰ

(8) මසුරුකම්පාඅතමඅ ය අ

ිග දම්අකිරීමට ලනිවා්ආ අවයඅ

කටයුතුඅසහහයාඅිග දම්අ

ේ යොේ කොටඅඑමඅ ය අ

ේ හ්තුේ වන්අල් ලාහ්අලවශයඅ

ේ යොවයඅබවඅසතා ඔහුේ ගන්අ

කිසදුඅභාගය ක්අඉ් ලාඅ

ේ යොසටියඅල අවයාහි,  



 

 

 

(9) එේ මන්මඅපසුවටඅලබාඅේ දයඅ

බවටඅල් ලාහ්අේ පොේ රොන්දුඅවූඅදෑඅ

ගැයදඅල් ලාහ්ේ ේඅමා්ආගේ  අ

තමඅ ය අිග දම් කිරීමඅ

ේ හ්තුේ වන්අපිරියැේ මයඅුරස් අ

ගැයඅදඅේ බොරුඅ ැයිඅපවසාඅසටිඅ

ල අවයාහි, 

(10) යපුරුඅක්රි ාඅසදුඅකිරීමඅ

සහහයාඅලපිඅඔහුටඅපහයසුඅේ කොටඅ

 හයකම්අකිරීමඅඔහුටඅලසීරුඅ

කා්ආ  ක් බවටඅපත්අ

කරන්ේ යමු.  

(11) කිසවක්අිග දම්අේ යොේ කොටඅ

ඔහුඅමසුරුකමින්අතබාඅගත්අ

 ය , ඔහුඅිගයාශඅවීඅනිර ටඅ



 

 

 

පිිගේ සයඅිගට කිසදුඅ

ප්රේ  ෝජය ක්අඔහුටඅඑයින්අ

ේ ගයඅේ දන්ේ න්අයැත. 

12-16. නිර අහයාඅේ බොරුඅ

කරන්යන්අහයටඅහිමිඅවයඅදඬුවම. 

12. නි තඅවශේ  න්මඅ හයමඟඅ

ඇත්ේ ත්අලපඅේ වත .අ13. තවදඅ

නි තඅවශේ  න්මඅමතුේ ලොව හයාඅ

ේ මේ ලොව (හිමිකම්) ඇත්ේ ත්අ

ලපහයටඅ .අ14. එේ හයයින්අමමඅ

නුඹලාටඅඇිගේ ළයඅගින්යඅ

පිළිබහඅවඅලයතුරු ලඟවමි.අ15,16. 

පිටුඅපාඅලසතය අකළඅ

ලභාගයවන්ත ාඅහයැරඅේ වයඅ



 

 

 

කිසේ වක්අඑහිඅපිිගසඅදැේ වන්ේ න් 

යැත. 

َرةَ َوٱۡۡلُولَىَٰ  ١٢إ نَّ َعلَۡينَا لَۡلُهدَىَٰ   ١٣َوإ نَّ لَنَا لَۡۡلٓخ 

َهآ إ َّلَّ ٱۡۡلَۡشقَى  ١٤فَأَنذَۡرتُُكۡم نَاٗرا تَلَظَّىَٰ  ََّل يَۡصلَىَٰ

ي َكذََّب َوتََولَّىَٰ  ١٥  ١٦ٱلَّذ 

(12) ලසතයේ  න්අේ වන්අවූඅ

සතය අමඟ පැහයැදිළිඅකිරීමඅලපඅ

සතුඅවගකීමකි.  

(13) මතුේ ලොවඅජීිගත අහයාඅ

ේ මේ ලොවඅජීිගත අලපඅසතු .අ

එබැිගන්අලපඅලභිමතඅකරනුඅ

ලබයඅපරිදිඅඒඅේ දකඅතුළ ක්රි ාඅ

කරන්යටඅඉඩඅසලස්ථසන්ේ යමු.අ

ලපඅහයැරඅේ වයඅකිසවුරටඅඑහිඅ

කිසදුඅලයිතිඵ ක්අයැත.  



 

 

 

(14) එබැිගන්අලේ හයෝඅමිනිසා!අඔබඅ

ල් ලාහ්ටඅපිටුපාන්ේ න්අයම්අ

ඇිගේ ළයඅනිරාඅගින්යඅපිළිබහඅ

ප්රේ ේසේ මන් සටිනු.  

(15) එමඅගින්ේ න්අඋණුසුේ මන්අ

ලභාගයවන්ත ාඅමිසඅේ වයඅ

කිසවුරඅිගහවන්ේ න්අයැත.අඔහුඅ

ේ දිග න්වඅප්රතිඵක්ේ පප 

කරන්ේ යකි.  

(16) ඔහුඅල් ලාහ්ේ ේඅදූත ාණන්අ

ේ ගයඅනඅදෑඅේ බොරුඅකේ ේ .අ

ල් ලාහ්ේ ේඅනිේ  ෝගඅ

පිළිපැදීේ මන්අපිටුපෑේ ේ .  

17-21. ල් ලාහ්ේ ේඅමා්ආගේ  අ

ිග දම්අකරය, ේ ද්ධවඅබි අ



 

 

 

හයැඟීේ මන්අයුතුඅවඅකටයුතුඅ

කරයඅඋදිග අනිරේ  න්අනරක්ෂා 

කිරීම. 

17,18. තවදඅතමඅ ය අපිරියමාඅ

පිිගතුරුඅවයඅබි අබැතිඵමත්අල අවඅ

සැබැිගන්ම ලපිඅමුදවාඅගන්ේ යමු.අ

19,20. තමාඅලසළඅතිඵබීඅපිරියමනුඅ

ලැබූඅකිසදුඅසම්පතක්අ

උත්තරීතරඅතම පරමාධිපතිඵේ ේඅ

තෘප්තිඵ අලේ ප්ක්ෂාේ වන්අමිසඅ

ේ වයත්අකිසදුඅප්රතිඵඅඋපකාර ක්අ

ලැබීමඅසහහයාඅේ යොවී . 21. තවදඅ

ඔහුඅමතුඅතෘප්තිඵ ටඅපත්අ

වන්ේ න්ම . 



 

 

 

ي يُۡؤت ي َمالَهُۥ يَتََزكَّىَٰ  ١٧َوَسيَُجنَّبَُها ٱۡۡلَۡتقَى   ١٨ٱلَّذ 

 ٓ ن ن  ۡعَمٖة تُۡجَزىَٰ ندَهُۥ م  ََحٍد ع  إ َّلَّ ٱۡبت غَآَء  ١٩َوَما ۡل 

 ٢١َولََسۡوَف يَۡرَضىَٰ  ٢٠َوۡجه  َرب  ه  ٱۡۡلَۡعلَىَٰ 

(17) ජය ාඅලතරඅවඩාත්අ

බැතිඵමත්අවූඅලබූ බක්ක්ආ 

(රළි ් ලාහුඅලන්හු) තුමාඅඉන්අ

දුරස්ථඅවනුඅඇත.  

(18) ඔහුඅපාපේ  න්අපිිගතුරුඅ

වන්යටඅදැහයැමිඅලයුරින්අතමඅ

 ය අිග දම්අකේ ේ .  

(19) තමඅ යේ  න්අිග දම්අකරයඅ

කිස ම්අේ හයෝඅේ ද ක්අේ ේවා, ඔහුඅ

එ අිග දම්අකරනුේ  අකිසවුරඅ

තමන්අේ වත කිස ම්අප්රතිඵඅ



 

 

 

උපකාර ක්අකිරීේ ම්අ

බලාේ පොේ රොත්තුේ වන්අේ යොේ ේ.  

(20) එේ ස්ථඅඔහුඅතමඅ ය අිග දම්අ

කිරීේ මන්අලේ ප්ක්ෂාඅකළඅ

ඒකා යඅලරමුණ, ස ලුඅ

මැවීම්වලටඅවඩාඅඉහයළින් සටියඅ

උත්තරීතරඅල් ලාහ්ේ ේඅ

තෘප්තිඵ අසදහයාමඅපමණි.  

(21) ල් ලාහ්අඔහුටඅපිරියමයඅ

ේ ගෞරවණී අසම්මායඅහයඅ

ප්රතිඵලලඅපිළිබහඅඔහුඅමතුඅ

තෘප්තිඵ ටඅපත්වනුඅඇත.  

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   



 

 

 

· චිත්තඅපාරිශුද්ධධි අහයාඅසතඅ

පිිගතුරුඅකරඅගැීයේ ම්අ

වැදගත්කමඅ· පාපකම්වලටඅ

සහය අේ දන්ේ යෝඅඑමඅපාපේ  අ

හයවු් කරුේ වෝඅේ වතිඵ.අ· පාපකම්අ

සදුඅකිරීමඅේ මේ ලොවඅදඬුවම්අ

ලැබීමටඅේ හ්තුඅේ ේ.අ· සෑමඅ

පහයසුවක්මඅපිහිටනුේ  අඒඅ

සහහයාඅමවාඅඇතිඵඅදෑඅලනුව . 

එබැිගන්අඔවුන්අලතරඅලවයතඅ

වන්යන්අහයා පාපතරයින්අසටිනුඅ

ඇත.  

َحىَٰ   ُسوَرةُ الضُّ

93අසූරත්අල් -ලුහයා (ේ පරවරුව) 



 

 

 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ11අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-11. යබි (ස් ල් ලාහු ලලයිහිඅ

වස් ලම්) තුමාේ ේඅහයදවතඅ

ස්ථාාවරඅකිරීම, එතුමාණන්අ

ේ කේ රහිඅවූඅල් ලාහ්ේ ේඅ

නශි්ආවාද න් සහයඅ

ල් ලාහ්ේ ගන්අවූඅඇතැම්අමඟඅ

ේ පන්වීම්. 



 

 

 

1. ේ පරවරුඅනේ ලෝක අමතඅ

දිවුරමින්, 2. තවදඅරාත්රි අමතඅ

දිවුරමින්අඑ  (ලඳුරින්) නවරණ අ

කරයඅිගට, 3. නුඹේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅනුඹඅවඅලතහයැරඅ

දැමුේ ේඅයැත.අඑේ මන්මඅඔහුඅ

ලමයාපඅවූේ   දඅයැත.අ4. 

සැබැිගන්ම, තවදඅනරම්භ ටඅ

වඩාඅලවසාය අනුඹටඅවඩාත්අ

 හයපත්අ .අ5. තවදඅනුඹේ ේඅ

පරමාධිපතිඵ නුඹටඅමතුවටඅ

පිරියමනුඅඇත.අඑිගටඅනුඹඅ

තෘප්තිඵ ටඅපත්අවනුඅඇත.අ6. ඔහුඅ

නුඹඅවඅලයාාේ  ුරඅේ ලස 

දුටුේ ේ .අඑිගටඅඔහුඅරැකවරණ අ

දුන්ේ න් .අ7. තවදඅනුඹඅවඅ



 

 

 

ලතරමාංඅවූේ වුරඅේ ලසඅදුටුේ ේ .අ

එිගටඅඔහු මඟඅේ පන්වූේ   .අ8. 

තවද, ඔහුඅනුඹඅවඅලවශයතාවඅ

ඇත්ේ තුරඅේ ලසඅදුටුේ ේ .අඑිගටඅ

ඔහුඅනුඹවඅස්ථව ාංේ පෝිත 

කේ ේ .අ9. එේ හයයින්අලයාා ාටඅ

කටුකඅේ ලසඅේ යොසළකනු.අ10. 

තවද, ල දින්යාඅවඅපලවාඅ

ේ යොහයරිනු.අ11. තවද, නුඹේ ේඅ

පරමාධිපතිඵේ ේඅනශි්ආවාද න්අ

ගැයඅනුඹඅප්රකාශඅකරනු. 

َحىَٰ  َك َربَُّك َما َودَّعَ  ٢َوٱلَّۡيل  إ ذَا َسَجىَٰ  ١َوٱلضُّ

َن ٱۡۡلُولَىَٰ  ٣َوَما قَلَىَٰ  َرةُ َخۡيٞر لََّك م   ٤َولَۡۡلٓخ 

 ٓ يَك َربَُّك فَتَۡرَضىَٰ ۡدَك يَت يٗما  ٥َولََسۡوَف يُۡعط  أَلَۡم يَج 

َوَوَجدََك َعآئ َّٗل  ٧َوَوَجدََك َضآَّل ٗ فََهدَىَٰ  ٦اَوىَٰ   فَ 



 

 

 

ا ٱۡليَت يَم فَََّل تَۡقَهۡر  ٨فَأَۡغنَىَٰ  ا ٱلسَّآئ َل فَََّل وَ  ٩فَأَمَّ أَمَّ

ۡث  ١٠تَۡنَهۡر  ا ب ن ۡعَمة  َرب  َك فََحد    ١١َوأَمَّ

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

තම දූත ාඅේ වතඅසීමපභාව අ

ේ පන්වමින්අඑතුමාණන්අේ වතඅ

ල් ලාහ්අදැක්වූඅිගේ ශ්ෂඅ

සැලකි් ල, එතුමාණන් ේ වතඅ

පිරියැමූඅේ ද්ධවඅපණිිගඩේ  අ

නශි්ආවාද අහයාඅඑහිඅ

ලඛණ්ඩතාව .අඒඅබවඅේ දිග න්අ

ිගශ්වාසඅකරන්යන් හයටඅසහිඅ

ගැන්වීම. 

ිග්රහය :  



 

 

 

(1) දහයවලඅනරම්භ අමතඅ

දිවුරමින්.  

(2) රාත්රි අමතඅදිවුරමින්අඑ අ

ලන් කාර අපතුරුවාඅඑහිඅ

මිනිසුන්අතමඅකා්ආ  න්ේ ගන්අ

ඉවත්අවඅසැයසුම ලබයඅිගට. 

(3) ලේ හයෝඅදූත , ේ ද්ධවඅපණිිගඩඅ

යතරඅවූඅකාලේ  දීඅේ දිගඳුන්ටඅ

නේ ද්ධශඅකරන්යන්අපවසාඅ

සටි ාක්අේ මන්අඔේ ේ 

පරමාධිපතිඵඅඔබවඅලතහයැරිේ  අ

යැත.අඑේ මන්මඅඔබඅසමඟඅ

ලමයාපඅවූේ  අදඅයැත.  

(4) මතුඅනිවහයයඅේ මේ ලොවටඅවඩාඅ

ඔබටඅඋතුම් .අේ හ්තුව, එහිඅ



 

 

 

නිමක්අයැතිඵඅසැපඅසම්පත්අසදාඅ

පවතිඵයඅබැිගනි.  

(5) ඔබටඅහයාඅඔේ ේඅසමූහය ාටඅ

පිරියමයඅදෑඅපිළිබහඅඔබඅ

තෘප්තිඵමත්අවයඅතරමටඅඔබටඅ

හයාඅඔේ ේඅසමූහය ාටඅඉමහයත්වූ 

ප්රතිඵලලඅමතුඅපිරියමනුඅඇත.  

(6) ුරඩාඅලවදිේ  අපි ාණන්අ

ලහිමිඅවූඅතත්ත්වේ  අඔබඅ

සටිේ  හි .අපසුවඅඔේ ේඅසී ාඅ

වයඅලේදු් අමුත්තලිේේ ේ හයාඅ

ඉන්පසුවඅඔේ ේඅමහයප්පාඅවයඅ

ලබූඅතාලිේේ ේඅභාරේ  අ

ේ සේ යහයසටඅපත්අේ කොටඅඔහුඅ

ඔබටඅපිළිසරණක්අදුන්ේ න් . 



 

 

 

(7) ේ ද්ධවඅ්රන්ා  (ුර්ආනය ) 

ුරමක්අද, ඊමාය  (ේ ද්ධවඅ

ිගශ්වාස ) ුරමක්දැයිඅ න්යඅඔබඅ

දැයඅසටිේ   යැත.අපසුවඅඒතුළින්අ

ඔබඅේ යොදැයඅසටිඅදෑඅඔහුඅඔබටඅ

ඉගැන්වී .  

(8) ඔබඅදිළින්ේ හුරඅේ ලසඅ

සටිේ  හි .අපසුවඅඔහුඅඔබවඅ

ස්ථව ාංේ පෝිතඅකේ ේ .  

(9) එබැිගන්අළමාඅලවදිේ  දීඅ

පි ාණන්අලහිමිඅවූඅලයාාඅ

දරුවන්අසමඟඅවූඅඇසුරඅපළුදුඅ

ේ යොකරනු.අඔවුන්ව පහයත්අ

ේ කොටඅේ යොසලකනු.  



 

 

 

(10) ලවශයතාඅඉ් ලාඅපැමිේ ණයඅ

ල අපලවාඅේ යොහයරිනු.  

(11) ඔබඅේ වතඅල් ලාහ්අපිරියැමූඅ

නශි්ආවාදඅසහහයාඅඔබඅතුතිඵඅපුදඅ

ේ කොටඅඒවාඅගැයඅේ මේ යහිඅ

කරනු.  

 ُسوَرةُ الشَّۡرح  

94අසූරත්අලලම්අයපරහ් (ලපිඅ

ිගවරඅේ යොකේ ළමුඅද?) 

මක්කාහ්ේ ේදී ේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ8අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-8. ල් ලාහ් ලබි සඅඔහුේ ේඅදූතඅ

මුහයම්මද්ධ (ස් ල් ලාහුඅලලලහිඅ

වස් ලම්) තුමාඅසතුඅනිල . 

1. ලපිඅනුඹේ ේඅහයදවතඅනුඹටඅ

පුළු් අේ යොකේ ළමුඅද? 2,3. නුේ ේඅ

පිටඅතළමින්අතිඵබූ නුඹේ ේඅබරඅ

ලපිඅනුඹේ ගන්අලහයකටඅ

තැබුේ වමු.අ4. තවදඅනුඹේ ේඅ

කී්ආතිඵ අලපිඅනුඹටඅඋසස්ථඅ

කේ ළමු.අ5. එබැිගන්අනි තඅ

වශේ  න්මඅදුපකරතාවඅසමඟඅ

පහයසුඅවඅදඅඇත.අ6. සැබැිගන්මඅ



 

 

 

දුපකාරතාවඅසමඟඅපහයසු වඅදඅ

ඇත.අ7. එබැිගන්, නුඹ (නුඹේ ේඅ

ේ ලෞකිකඅකටයුතු) ලවසන්අකළඅ

ිගට (මතුේ ලොවඅකටයුතුඅසහහයා) 

යැගී සටිනු.අ8. තවදඅනුඹේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅේ වතඅේ  ොමුඅවනු. 

ۡزَرَك  ١أَلَۡم نَۡشَرۡح لََك َصۡدَرَك   ٢َوَوَضۡعنَا َعنَك و 

ٓي أَنقََض َظۡهَرَك  ۡكَرَك  ٣ٱلَّذ  فَإ نَّ  ٤َوَرفَۡعنَا لََك ذ 

فَإ ذَا  ٦إ نَّ َمَع ٱۡلعُۡسر  يُۡسٗرا  ٥َمَع ٱۡلعُۡسر  يُۡسًرا 

 ٨َوإ لَىَٰ َرب  َك فَٱۡرَغب  ٧فََرۡغَت فَٱنَصۡب 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

දුක් කම්කේ ටොලුඅදුපකරතාඅහයාඅ

ඒවාටඅතුඩුඅේ දයඅකරුණුඅ

යබිතුමාණන්ේ ගන්අඉවත්අ

ේ කොටඅල් ලාහ්අඑතුමාණන් 



 

 

 

ේ වතඅපිරියමාඅතිඵබූඅපූ්ආණඅ

ලනු්රහය න්අගැයඅසහිපත්අ

කිරීම. 

ිග්රහය :  

(1) සැබැිගන්මඅඔේ ේඅහයදවතඅ

ල් ලාහ්අඔබටඅපුළු් අකේ ේ .අ

ේ ද්ධවඅපණිවුඩඅලැබීේ ම්අනශාවඅ

ඔබඅේ වතඅඇතිඵඅකේ ේ .  

(2) ලපිඅඔේ බන්අපාප අඉවත්අ

කේ ළමු.  

(3) එ අඔේ ේඅේ කොන්දඅකැේ ඩයඅ

තරමටඅඔබටඅදුපකරතාඅේ ගයඅ

ේ දන්යක්අිග .  



 

 

 

(4) ලේ හයෝඅමුහයම්මද්ධ!අඔබඅගැයඅ

සහිකිරීමඅලපිඅඋසස්ථඅකේ ළමු.අඑ අ

ලදාන්අඉකාමත්අහයාඅේ වයත්අ

තැන්වලදී ඔබඅගැයඅසහිපත්අ

කරයඅතරමටඅිග .  

(5) දැඩිබවඅහයාඅදුපකරත්ව අ

සමඟඅසැහයැ් ලුවඅහයාඅපහයසුවඅදඅ

ඇත.  

(6) දැඩිබවඅහයාඅදුපකරත්ව අ

සමඟඅසැහයැ් ලුවඅහයාඅපහයසුවඅ

ඇත.අඑ අඔබඅවටහයාඅගත්ේ ත්අ

යම්අඔේ ේඅජය ාේ ේ පීඩාවන්අ

ඔබවඅකම්පය ටඅපත්අ

ේ යොකරනුඅඇත.අල් ලාහ්අේ වතඅ



 

 

 

ේ කේ රයඅඇරයුේ මන්අඔබවඅ

ේ යොවළක්වනුඅඇත.  

(7) ඔේ ේඅකටයුතුවලින්අඔබඅ

නිදහයස්ථඅවීඅඒවාඅලවසන්අකළඅ

වහයාමඅඔේ ේඅපරමාධිපතිඵටඅ

යැමදුම්අකිරීේ මහිඅඔබව නිරතඅ

කරනු.  

(8) ඔේ ේඅකැමැත්තඅහයාඅඔේ ේඅ

ලභිලාෂ අල් ලාහ්අේ වතටඅ

පමණක්මඅේ  ොමුඅකරනු.  

 ُسوَرةُ الت  ين  

95අසූරාඅලත්-තීන් (ලත්තිඵක්කා) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ8අකි. 



 

 

 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب  ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-8. ල් ලාහ්අමිනිසාටඅගරුඅකිරීමඅ

හයාඅේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පප  හයාඅ

පාපකම්අේ හ්තුේ වන්අඔහුඅවඅ

පහයත්අකිරීම. 

1. ලත්තිඵක්කාඅහයාඅඔලිේඅමතඅද, 2. 

සයායිඅකන්දඅමතඅද, 3. ලභ දායීඅ

ේ මමඅයගර  මතඅදඅදිවුරමින්.අ4. 

සැබැිගන්මඅලපිඅමිනිසාඅවඅඉතාඅ

ලලාංකාරඅහයැඩ කින්අයුතුවඅ

මැේේ වමු.අ5. පසුඅවඅ

පහයත්වූවන්ේ ගන්අවඩාඅපහයත්අවුඅ



 

 

 

ලේ  ුරඅබවටඅලපිඅයැවතඅපත්අ

කේ ළමු.අ6. ිගශ්වාසඅේ කොටඅ

 හයකම් කළවුන්අහයැර, ඔවුයටඅ

ලවසන්අේ යොවයඅප්රතිඵලලඅඇත.අ7. 

එබැිගන්අඉන්අපසුඅවඅිගනිශ්ච අ

ේ බොරුඅ ැයි නුඹටඅපැවසුේ ේඅ

ුරමක්අද? 8. 

ිගනිශ්චකරුවන්ේ ගන්අමහයාඅ

ිගනිශ්ච කරුඅවන්ේ න්අ

ල් ලාහ්මඅේ යොේ ේද? 

ۡيتُون   ين يَن  ١َوٱلت  ين  َوٱلزَّ ذَا ٱۡلبَلَد   ٢َوُطور  س  َوَهَٰ

ين   يٖم  ٣ٱۡۡلَم  َن ف ٓي أَۡحَسن  تَۡقو  نَسَٰ ثُمَّ  ٤لَقَۡد َخلَۡقنَا ٱۡۡل 

ل يَن  ف  هُ أَۡسفََل َسَٰ لُواْ  ٥َردَۡدنََٰ يَن َءاَمنُواْ َوَعم  إ َّلَّ ٱلَّذ 

ت  فَلَُهۡم أَۡجٌر َغۡيُر َمۡمنُوٖن  ل َحَٰ بَُك بَ  ٦ٱلصََّٰ ۡعدُ فََما يَُكذ  

ين   يَن  ٧ب ٱلد   م  ك  ُ ب أَۡحَكم  ٱۡلَحَٰ   ٨أَلَۡيَس ٱَّللَّ

ඉලක්කගතඅකරුණු:  



 

 

 

මිනිසාේ ේ වටියාකමත්, දහයමඅ

තුළින්අඔහුඅලබයඅඋසස්ථභාව ත්, 

ඉන්අඉවත්අවූඅිගටඅඔහුටඅඇතිඵඅවයඅ

නින්දාවඅහයා ලපහයාස ත්අ

ේ මේ යහිඅකිරීම.අඒඅගැයඅේ ද්ධවඅ

පණිවුඩඅපහයළඅකරනුඅලැබූඅ

ස්ථාායඅමතඅදිවුරාඅප්රකාශඅකර 

සටියි.  

ිග්රහය :  

(1) ල් ලාහ්අතීන්අ-ලත්තිඵක්කා-අ

මතඅදිවුරාඅපවසයි.අඑ අඑමඅශාකඅ

හයටගන්යාඅස්ථාාය අ

ලඟවන්යකි.අතවද ේ සයිතූන්අ-

ඔලිේ-අමතඅදිවුරාඅපවසයි.අඑ අ

බහුලඅේ ලසඅඔලිේඅවැවීඅතිඵබූඅ



 

 

 

ප්රේ ද්ධශ ක්අවයඅපලස්ථතීය යි. 

ඊසාඅලලලහිස්ථඅසලාම්අතුමාවඅ

යබිවර ුරඅේ ලසඅඑවනුඅලැබූඅ

ේ ද්ධශ අඑ යි.  

(2) මූසාඅලලලහිස්ථඅසලාම්අ

ල් ලාහ්අලබි සඅකතාඅකළඅ

සයායිඅකන්දඅමතඅදඅදිවුරාඅ

පවසයි.  

(3) දූතඅේ මේ හයවරඅසමඟඅ

මුහයම්මද්ධ (ස් ල් ලාහුඅලලලහිඅ

වස් ලම්) තුමාණන්අඑවනුඅලැබූඅ

ේ මන්මඅඑහිඅකිසවුර ඇතුළුඅවූඅ

ිගටඅසුරක්ිතභාව ටඅපත්වයඅ

ශුද්ධ අවූඅමක්කාඅයගර අමතඅ

දිවුරාඅපවසයි.  



 

 

 

(4) සැබැිගන්මඅමිනිසාඅනිසඅ

මැවීමකින්අහයාඅඋසස්ථඅහයැඩ කින්අ

යුතුවඅලපිඅඇතිඵඅකේ ළමු.  

(5) පසුවඅලපිඅඔහුඅේ මේ ලොේ වහිඅ

වේ  ෝවෘද්ධ භාව ටඅපත්අ

කරන්ේ යමු.  

 ُسوَرةُ العَلَق  

96අසූරත්අල් -ලලක් (ේ ් අකැටි ) 

මක්කාහ්ේ ේදී ේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ19අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-5. කි වීමට ඉේ ගීයමටඅහයාඅ

ලිවීමටඅවූඅනිේ  ෝග . 

1. (ස ් ල) මැවූඅනුඹේ ේඅ

පරමාධිපතිඵේ ේඅයාමේ  න්අ

කි වනු.අ2. ඔහුඅමිනිසා වඅේ ් අ

කැටිේ  න්අමැේේ ේ .අ3,4. 

පෑේ යන්අඉගැන්අවූඅලතිඵඅ

ේ ගෞරවීය අනුඹේ ේඅ

පරමාධිපතිඵේ ේඅයාමේ  න් 

කි වනු.අ5. ඔහුඅමිනිසාටඅතමන්අ

ේ යොදැයඅසටිඅදෑඅඉගැන්වූේ   . 



 

 

 

ي َخلََق  ۡن  ١ٱۡقَرۡأ ب ٱۡسم  َرب  َك ٱلَّذ  َن م  نَسَٰ َخلََق ٱۡۡل 

ي َعلََّم ب ٱۡلقَلَم   ٣ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَرُم  ٢َعلٍَق   ٤ٱلَّذ 

َن َما لَۡم يَۡعلَۡم  نَسَٰ  ٥َعلََّم ٱۡۡل 

ඉලක්කගත කරුණු:  

ගැත්තා තමඅපරමාධිපතිඵඅසමඟඅ

සම්බන් කම්අපවත්වන්යටත්, 

ඔහුටඅ ටත්අවන්යටත්අඑහිඅ

කිසදුඅේ වයසක්අේ හයෝ ලඩුවක්අ

සදුඅේ යොකරඅපිළිපදින්යටත්අ

මිනිසාඅදැනුේ මන්අහයාඅඑවයඅලදඅ

ේ ද්ධවඅපණිවුඩඅතුළින්අපිරිපුන්වීම 

පිළිබහඅිගස්ථතරඅකිරීම.  

ිග්රහය :  



 

 

 

(1) ලේ හයෝඅදූත !අඔබඅේ වතඅඑවයඅ

ලදඅේ ද්ධවඅපණිවුඩ අස ලුඅමැවීම්අ

නි්ආමාණ අකළඅඔේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅල් ලාහ්ේ ේ 

යාමේ  න්අනරම්භඅේ කොටඅ

කි වනු.  

(2) ශුක්රඅබිඳුවකඅතත්ත්වේ  අසටඅ

පසුවඅකූඩැ් ේ ලුරේ ේඅ

ස්ථවරූපේ  න්අදිස්ථවයඅේ ් අ

කැටි ක්අබවටඅපත්ේ කොට 

එමගින්අඔහුඅමිනිසාවඅමැේේ ේ . 

(3) ලේ හයෝඅදූත !අඔබඅේ වතඅ

ල් ලාහ්අපහයළඅකළඅපණිවුඩ අ

ඔබඅකි වනු.අඔේ ේඅපරමාධිපතිඵඅ

ලතිඵඅේ ගෞරවීය  .අඔහුේ ේ 



 

 

 

ේ ගෞරව ටඅසීමපඅවන්යටඅ

ේ වයත්අකිසදුඅේ ගෞරවීය අ

ේ කේ යුරඅේ යොමැත.අඔහුඅමහයත්අ

තයාගශීලී .අමහයත් ේ ස්ථඅඋපකාරඅ

කරන්යා .  

(4) ඔහුඅපන්හිේ හන්අලදින්යටඅහයාඅ

ලි න්යටඅඉගැන්වී . 

(5) මිනිසාඅේ යොදැයඅසටිඅදෑඅඔහුඅ

ඉගැන්වී .  

6-8. මිනිසාේ ේඅස්ථවභාව අහයාඅ

පරමාන්තඅදිය අපිළිබහඅලමතකඅ

කරඅදැීමම. 

6. එේ ස්ථේ යොව, නි තඅවශේ  න්මඅ

මිනිසාඅසීමාවඅඉක්මවාඅ



 

 

 

 න්ේ න් .අ7. තමන්අස්ථවාධීය 

 ැයිඅඔහුඅසතන්ේ න් .අ8. නි තඅ

වශේ  න්මඅයැවතඅහයැරීඅ නුේ  අ

නුඹේ ේඅපරමාධිපතිඵඅේ වතම . 

 ٓ َن لَيَۡطغَىَٰ نَسَٰ ٓ إ نَّ ٱۡۡل  ٓ  ٦َكَّلَّ َءاهُ ٱۡستَۡغنَىَٰ إ نَّ  ٧أَن رَّ

 ٓ ۡجعَىَٰ  ٨إ لَىَٰ َرب  َك ٱلرُّ

(6) ඇත්ේ තන්මඅලබූඅජහය් අවැනිඅ

පාපී මිනිසුන්අල් ලාහ්ේ ේඅ

සීමාවන්අගැයඅත්ආකඅකරමින්අ

ඒවාඅලබිබවාඅේ ගොස්ථඅකටයුතුඅ

කරතිඵ.  

(7) එ අතමන්අසතුඅනිලඅහයාඅ යඅ

බල අේ හ්තුේ වන්අතමන්අ

ස්ථවාධීයඅ ැයිඅඔහුඅසතූඅබැිගනි.  



 

 

 

(8) ලේ හයෝඅමිනිස!අමළවුන්අ

ේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅලබයඅ

දියේ  දීඅයැවතඅහයැරීඅ ාඅයුත්ේ ත්අ

ඔේ ේඅපරමාධිපතිඵ ේ වතම .අ

එිගටඅසෑමඅේ කේ යුරටමඅඔහුඅ

උප ාගත්අදෑටඅඋචිතඅවූඅපරිදිඅ

ඔහු(ල් ලාහ්) ප්රතිඵලලඅපිරියමනු 

ඇත.  

9-19. ල් ලාහ්ේ ේඅමා්ආගේ  න්අ

වළක්වයඅලපරා කරුවන්අේ වතඅ

වූඅලවවාද . 

9,10. ගැත්තාඅසලාත අඉටුඅ

කරයඅිගටඅඔහුඅවඅවළක්වනුඅ

ලබයඅල අවඅනුඹඅදුටුේ වහිද? 

11,12. ඔහුඅ හයමේ ඟහිඅසටීමඅ



 

 

 

ේ හයෝඅබි අබැතිඵමත්භාව අපිළිබහඅ

ලණඅකරඅසටීමඅේ හයෝඅනුඹඅ

දුටුේ ේද? 13. තවදඅඔහු 

(සතය  ) ේ බොරුඅකරඅපිටුපෑමඅ

නුඹඅදුටුේ ේඅද? 14. නි තඅ

වශේ  න්මඅල් ලාහ්අදකින්ේ න් 

 ැයිඅඔහුඅේ යොදැයඅසටිේ  ද? 15. 

එේ ස්ථඅේ යොව, ඔහුඅඑයින්අ

ේ යොවැළුරේ ණ්අයම්අලපිඅඉදිරිඅ

යළ් අේ කස්ථ ේ රොදින් (ඔහුඅව) 

ඇදේ ගයඅඑන්ේ යමු.අ16. එයම්අ

වැරදිඅකරමින්අදඅේ බොරුකරමින්අ

දඅසටි (ඔහුේ ේ) යළ් අේ කස්ථඅ

ේ රොදිනි.අ17. එබැිගන්අඔහුඅ

ඔහුේ ේඅකැහවුම්අකරුවන්(වයඅ

උදේකරුවන්)වඅකැහවත්වා! 18. 



 

 

 

මතුවටඅලපිඅදඅලපේ ේ (නිරේ  අ

මලක්වරුන්අවය) 

zසබානි ාවරුන් වඅ

කැහවන්ේ යමු.අ19. එේ ස්ථඅේ යොව, 

නුඹඅඔහුටඅලවයතඅේ යොවනු.අ

නුඹේ ේ (පරමාධිපතිඵට) සජදාඅ

කරනු.අතවද ඔහුටඅසීමපඅවනු. 

ي يَۡنَهىَٰ  ٓ  ٩أََرَءۡيَت ٱلَّذ  أََرَءۡيَت  ١٠َعۡبدًا إ ذَا َصلَّىَٰ

 ٓ ٓ  ١١إ ن َكاَن َعلَى ٱۡلُهدَىَٰ  ١٢أَۡو أََمَر ب ٱلتَّۡقَوىَٰ

ٓ أََرَءۡيَت  َ يََرىَٰ  ١٣إ ن َكذََّب َوتََولَّىَٰ أَلَۡم يَۡعلَم ب أَنَّ ٱَّللَّ

يَة   ١٤ ا ب ٱلنَّاص  يَٖة  ١٥َكَّلَّ لَئ ن لَّۡم يَنتَه  لَنَۡسفَعََۢ نَاص 

ئَٖة  بٍَة َخاط  ذ  يَهُۥ  ١٦َكَٰ بَان يَةَ  ١٧فَۡليَۡدُع نَاد  َسنَۡدُع ٱلزَّ

ب۩  ١٨  َوٱۡقتَر 
ۡعهُ َوٱۡسُجۡدَۤ  ١٩َكَّلَّ ََّل تُط 

(9) වළක්වමින්අසටිඅලබූඅජහය් ේ ේඅ

පුදුම සහයගතඅහයැසරීමඅඔබඅ

දුටුේ වහිද? 



 

 

 

(10) ලපේ ේඅගැත්තාඅවූඅමුහයම්මද්ධ 

(ස් ල් ලාහුඅලලලහිඅවස් ලම්) 

තුමාඅකඃබාඅේ ද්ධවස්ථාායේ  අ

සලාත අඉටු කරමින්අසටිඅිගටඅ

ඔහුඅඔහුවඅවැළැක්වී .  

(11) ේ මේ ස්ථඅවළක්වන්යාඅතමඅ

පරමාධිපතිඵේ ගන්අවූඅ ම්අ

සා ක ක්අමතඅේ හයෝඅ හයමගඅ

මතඅසටිනුඅඔබඅදුටුේ ේද?  

(12) එේ ස්ථඅයැතේ හයොත්අ

ල් ලාහ්ේ ේඅනිේ  ෝග න්අපිළිපැදඅ

ඔහුඅවැළැක්අවූඅදැයින්අවැළකීඅඔහුඅ

ේ කේ රහිඅබැතිඵමත් වීඅකටයුතුඅ

කරයඅේ මන්අඔහුඅමිනිසාටඅලණඅ

කරඅසටින්ේ න්ද? ේ මේ ස්ථඅතිඵබි දීඅ



 

 

 

ඒඅමතඅසටින්යාවඅඔහු 

වළක්වන්ේ න්ද?  

(13) ේ මේ ස්ථඅවළක්වන්යා, 

ල් ලාහ්ේ ේඅදූත ාණන්අේ ගයඅ

නඅදෑඅේ බොරුඅකරමින්, එ ටඅ

පිටුපාමින්අසටිනුඅඔබ දුටුේ ේද? 

ඔහුඅල් ලාහ්ටඅබි අිග අයුතුඅ

ේ යොේ ේද? 

(14) ේ මමඅගැත්තාවඅසලාතේ  න්අ

වළක්වන්යා, සැබැිගන්මඅ

ල් ලාහ්අතමන්අසදුඅකරයඅදෑඅ

දකියඅබවත්අඔහුට කිසවක්අ

සැඟේ වන්ේ න්අයැතිඵඅබවත්අඔහුඅ

ේ යොදන්ේ න්ද?  



 

 

 

(15) ේ මමඅේ මෝඩඅමිනිසාඅ

රූපණ අකරන්යාක්අේ මන්අ

ේ යොව, ලපේ ේඅගැත්තාටඅහිාංසාඅ

කිරීේ මන්අහයාඅඔහුඅ

ේ බොරුකාර ුර බවටඅපත්අ

කිරීේ මන්අඔහුඅේ යොවැළුරේ ණ්අ

යම්අලපිඅඔහුේ ේඅහිසඅඉදිරිපසඅ

ේ කස්ථඅේ රොේ දන්අල් ලාඅේ ගයඅ

නිරා ගින්යඅේ වතඅඇහේ ගයඅ

 න්ේ යමු. 

(16) හිසඅඉදිරිපසඅේ මමඅේ කස්ථඅ

ේ රොදටඅහිමිකම්අකි න්යාඅතමන්අ

පවසයඅප්රකාශේ  හිඅ

ේ බොරුකාර කි.අතමන් කරයඅ

ක්රි ාේ වහිඅලපරා කාරේ  කි.  



 

 

 

(17) ඔහුේ ේඅහිසඅඉදිරිේ  හිඅඇතිඵඅ

යළේ ් අතිඵේ බයඅේ කස්ථඅේ රොදින්අ

ඔහුඅ්රහයණ අේ කොටඅනිර අේ වතඅ

ේ ගයඅ යඅිගට, එමඅදඬුවමින්අ

නරක්ෂාඅවන්යටඅඋදේඅපතමින්අ

ඔහුඅතමඅමිතුරන්අහයාඅඔහුේ ේඅ

සහයායිකයින්අකැහවත්වා! 

(18) ලපිඅනිරේ  අභාරකාරඅදරුණුඅ

මලක්වරුන්අකැහවන්ේ යමු.අ

ඔවුන්අල් ලාහ්අලණඅකළඅ

කිසවකටඅපිටුඅපාන්ේ න් යැත.අ

ඔවුයටඅලණඅකරනුඅලබයඅ

පරිදිමඅක්රි ාඅකරතිඵ.අඑිගටඅේ මමඅ

කණ්ඩා ම්අේ දේ කන්අකවරඅ

කණ්ඩා මක් වඩාත්අබලවත්අහයාඅ



 

 

 

ශක්තිඵමත්අවන්ේ න්අදැයිඅඔහුඅ

ේ හයොඳින්අබලත්වා. 

(19) ලේ හයෝඅයබිවර !අේ මමඅ

ලපරා කාර ාඅඔබටඅ ම්අ

යපුරක්අකරතැයිඅඔබඅසැකඅ

කරන්යාක්අේ මන්අඑමඅකරුණඅ

ේ යොමැත. එබැිගන්අ

ඔහු(ලපරා කරු) ලණඅකරයඅ

කිසවකටඅඔබඅලවයතඅේ යොවනු.අ

ල් ලාහ්ටඅඔබඅසුජූද්ධඅකරනු.අ

ඔහුට ලවයතඅේ වමින්අඔහුඅේ වතඅ

සීමපඅවනු.අසැබැිගන්මඅඑ අඔහුඅ

ේ වතටඅසීමපඅකරවනුඅඇත.  

ේ මමඅපාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   



 

 

 

· ල් ලාහ්ේ ේඅතෘප්තිඵ අ· 

ඉස්ථලාම අතුළඅපවතිඵයඅකි වීේ ම් 

හයාඅලිවීේ ම්අවැදගත්කමඅ·  ය අ

ලහයාංකාර අේ වතඅේ ගයඅ ෑේ ම් 

හයාඅසතයේ  න්අදුරස්ථවීේ ම්අ

භ ායකඅකමඅ·  හයපතඅ

වැළැක්වීමඅේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පපේ   

ගුණාාංග කි.අ· දුක්අේ ේදයා, යබි 

(ස් ල් ලාහුඅලලලහි වසල් ම්) 

තුමාණන්ේ ේඅපිටඅතලාඅේ පළාඅ

දැමුේ ේඅයම්අඉතිඵරිවඅඇතිඵඅේ සසුඅ

මැවීම්හිඅතත්ත්ව අේ කේ ස්ථ වනුඅ

ඇත්ද? 

 ُسوَرةُ القَۡدر  
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මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ5අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب  ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-5. ේ ලයිලතු්  කද්ධ්ආඅරාත්රිේ  හිඅ

මහිම න් 

1. නි තඅවශේ  න්මඅලපිඅඑ අ

බලගතුඅරාත්රිේ  හිඅපහයළඅ

කේ ළමු.අ2. බලගතුඅරාත්රි  

ුරමක්දැඅයිඅනුඹඅවඅදැනුවත්අකේ ේඅ

ුරමක්ද? 3. බලගතුඅරාත්රි අමාසඅ

දහයසකටඅවඩාඅඋතුම් .අ4. 



 

 

 

මලක්වරුන්අහයාඅමහයාඅනත්ම  

(ජිේරී් ) තමඅපරමාධිපතිඵේ ේඅ

ලනුමැතිඵේ  න්අසෑමඅකරුණක්මඅ

රැේ ගයඅඑහි පහයළඅවන්ේ න් .අ5. 

ශාන්තිඵ යිඅ!අඑ අලරුේ ණෝද අ

උදාඅවයඅකාල අේ තක්අපවතිඵයි. 

هُ ف ي لَۡيلَة  ٱۡلقَۡدر   َك َما لَۡيلَةُ  ١إ نَّآ أَنَزۡلنََٰ َوَمآ أَۡدَرىَٰ

ۡن أَۡلف  َشۡهٖر  ٢ٱۡلقَۡدر   ُل  ٣لَۡيلَةُ ٱۡلقَۡدر  َخۡيٞر م   تَنَزَّ

ن ُكل   أَۡمٖر  م م   وُح ف يَها ب إ ۡذن  َرب  ه  ئ َكةُ َوٱلرُّ
ٓ  ٤ٱۡلَملََٰ

َي َحتَّىَٰ َمۡطلَع  ٱۡلفَۡجر   ٌم ه 
 ٥َسلََٰ

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

කද්ධ්ආ රාත්රිේ  අබලගතුඅකම, එහිඅ

මහිම අහයාඅඑදියඅපහයළඅ

ේ කේ රයඅදෑඅපිළිබහඅිගස්ථතරඅ

කිරීම.  



 

 

 

ිග්රහය :  

(1) රමළාන්අමාසේ  අකද්ධ්ආඅ

රාත්රිේ  අයබි (ස් ල් ලාහුඅ

ලලලහිඅවස් ලම්) තුමාණන්අ

හයටඅල් අුර්ආනය  පහයළඅවීමටඅ

නරම්භඅකළාක්අේ මන්මඅල් අ

ුර්ආනය අමුළුමණින්මඅඑවැනිඅ

රාත්රි කඅලපිඅපහයළඅලහයසටඅ

පහයළ කේ ළමු.  

(2) ලේ හයෝඅයබිවර , එමඅරාත්රිේ  අ

ඇතිඵඅ හයපතඅහයාඅලභිවෘද්ධධි අ

කවරකදැයිඅඔබඅදන්ේ යහිද? 

(3) එමඅරාත්රි , මහිමේ  න්අ

පිරිණුඅබලගතුඅරාත්රි කි.අඑහිඅ

ිගශ්වාසේ  න්අයුතුවඅහයාඅුරස් අ



 

 

 

බලාේ පොේ රොත්තුේ වන් 

යැමදුම්වලඅනිරතඅවන්යන්හයටඅ

මාසඅදහයසකටඅවඩාඅඋතුම්අවූඅ

රාත්රි ක්අබවටඅඑ අපත්වනුඅ

ඇත.  

(4) මලක්වරුන්අහයාඅජිේරී් අතුමාඅ

තමඅපරාමාධිපතිඵ ාණන්ේ ේඅ

ලනුමැතිඵ අඇතිඵවඅඑමඅව්ආෂ අ

තුළඅල් ලාහ් ිගසන්අමිනිසාටඅ

තීන්දුඅකළඅනහයාරඅහයාඅසම්පත්, 

ඔහුේ ේඅමරණ අහයාඅඋපතඅසහයඅ

ඔහුඅිගසන්අතීන්දු කළඅලේ යුරත්අ

නි්ආණා ක න්අසමඟඅපහයළඅවනුඅ

ඇත.  



 

 

 

(5) ේ මමඅමුලුඅරාත්රි මඅඑහිඅ

නරම්භේ  අසටඅලලු මඅඋදාේ ේඅ

ලවසාය අේ තක්මඅසමෘද්ධධිේ  න්අ

පිරීඅපවතිඵන්යකි. 

ේ මමඅපාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· වසේ ්ආඅරාත්රීඅලතරඅ‘කද්ධ්ආ’ 

රාත්රි ටඅහිමිඅමහිම . 

 ُسوَرةُ البَي  نَة  

98අසූරත්අල් -බ යියාත් 

(පැහයැදිලි සා ක ) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ8අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-5. ල් ලාහ්ේ ේ දූතඅමුහයම්මද්ධ 

(ස් ල් ලාහුඅලලයිහිඅවස් ලම්) 

තුමාණන්ේ ේඅවැදගත්කම, ල් අ

ුර්ආනයේ  අමහිම  හයාඅඑහිඅ

දහයම්අලත්අජය ාඅේ වන්අවඅ ාම. 

1. ේ ේදඅ්රන්ාඅසතුඅජය ාඅහයාඅ

නේ ද්ධශඅතබන්ේ යෝඅලතුරින්අවූඅ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකළ ල අතමන්අ

ේ වතඅපැහයැදිළිඅසා ක අ

පැමිේ ණයඅේ තක් (ප්රතිඵක්ේ පපඅ

කිරීේ මන්) ඉවත්වන්ේ යෝඅ

ේ යොවූහය. 2. එයම්අපිිගතුරුඅ



 

 

 

කරයඅලදඅපත්රිකාඅකි වනුඅලබයඅ

ල් ලාහ්ේ ගන්අපහයළඅවූඅේ ද්ධවඅ

දූත ාඅ .අ3. එහි නිවැරදිඅීයතිඵඅ

රීතිඵඅේ ් ඛයඅඇත.අ4. තවද, ේ ේදඅ

්රන්ා අපිරියමනුඅලැබූඅජය ාඅ

ඔවුයටඅපැහයැදිළි සා ක අ

පැමිණීේ මන්අපසුඅවඅමිසඅඔවුහුඅ

ේ වන්අවඅේ යොගි හය.අ5. පිිගතුරුඅ

දහයමඅල් ලාහ්ටඅපුදඅකරමින් ඔහුඅ

වඅයැමදීමටත්අසලාත අස්ථාාපිතඅ

කිරීමටත් zසකාත් 

පිරියැීමමටත්අමිසඅඔවුහුඅලණඅ

කරනුඅේ යොලැබුේ වෝ .අතවදඅ

ජජුඅදහයමඅවනුේ  අඑ යි. 

يَن  ك  ب  َوٱۡلُمۡشر  تََٰ ۡن أَۡهل  ٱۡلك  يَن َكفَُرواْ م  لَۡم يَُكن  ٱلَّذ 

يَن  َن ٱَّللَّ  يَۡتلُواْ  ١َحتَّىَٰ تَۡأت يَُهُم ٱۡلبَي  نَةُ ُمنفَك   َرُسوٞل م  



 

 

 

َرٗة  َطهَّ َق  ٣ف يَها ُكتُٞب قَي  َمٞة  ٢ُصُحٗفا مُّ َوَما تَفَرَّ

نَۢ بَۡعد  َما َجآَءۡتُهُم ٱۡلبَي  نَةُ  َب إ َّلَّ م  تََٰ يَن أُوتُواْ ٱۡلك   ٤ٱلَّذ 

 َ يَۡعبُدُواْ ٱَّللَّ ُرٓواْ إ َّلَّ ل  يَن َوَمآ أُم  يَن لَهُ ٱلد    ُمۡخل ص 

يُن  ل َك د  ةَُۚ َوذََٰ َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُواْ ٱلزَّ لَوَٰ ُحنَفَآَء َويُق يُمواْ ٱلصَّ

 ٥ٱۡلقَي  َمة  

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

ල් ලාහ්ේ ේ දූත ාණන්අේ ගයඅනඅ

දූතඅේ මේ හයේ  අස්ථවරූප අහයාඅ

තත්ත්ව ත්, එහිඅ

පැහයැදිළිතාව ත්අහයාඅඑහිඅ

පූ්ආණභාව ත්අසහිඅගැන්වීම. 

ිග්රහය :  

(1) යුේ දේවන්, කිතුනුවන්අහයාඅ

ේ ද්ධවඅනේ ද්ධශකයින්අලතුරින්අ

ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅ



 

 

 

කළවුන්හයටඅේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පප  

මතඅඔවුන්අඑකතුඅවීඅඒඅසැමේ ේඅ

එඟගත්ව අපිහිටනුඅලැබූේ  ත්අ

පැහයැදිළිඅසාක්ි අහයාඅසා ක අ

පැමිණි පසුව .  

(2) ඒඅපැහයැදිළිඅසාක්ි අහයාඅ

සා ක අවූේ  අල් ලාහ්අිගසන්අ

එවයඅලදඅදූත ාණන් .අ

පාරිශුද්ධ යින් මිසඅලන්අකිසවුරඅ

ස්ථප්ආශඅේ යොකළඅපිගත්රඅවූඅ

ේ ් ඛය අඑමඅදූත ාණන්අිගසන්අ

කි වයි.  

(3) ේ මමඅේ ් ඛයේ  අසතය අහයාඅ

සා ාරණඅීයතිඵඅපිළිබහඅ

ේ තොරතුරුඅසහහයන්වඅඇත.අඑ අ



 

 

 

මිනිසාේ ේඅ හයපතඅහයාඅ

මඟේ පන්වීම කවරඅකරුණක්අ

මතඅපිහිටන්ේ න්අදඅඑ අකරාඅ

 ෑමටඅඔවුයටඅමඟඅේ පන්වනුඅ

ඇත.  

(4) තේරාත අේ දනුඅලැබූඅ

යුේ දේවන්අහයාඅඉන්ජීල අේ දනුඅ

ලැබූඅකිතුනුවන්අඔවුන්අේ වතඅ

ල් ලාහ්අඔහුේ ේ යබිවර ාණන්අ

එවීේ මන්අපසුවඅමිසඅේ වන්වඅ

ේ යොගි හය.අයමුත්අඔවුන්අලතරඅ

එ අපිළිගත්අල දඅසටිේ  ෝ . 

එේ මන්මඅයබිවර ාේ ේඅ

සතයතාවඅදැයඅදැයත්අඑ අ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකිරීේ මහිඅඉක්මවාඅ

ගි වුන්අදඅසටිේ  ෝ .  



 

 

 

(5) යුේ දේවන්අහයාඅකිතුනුවන්ේ ේඅ

මුරණ්ඩුකමඅහයාඅවැරද්ධදඅේ හයළිඅ

ිග .අඔවුන්ේ ේඅදහයම්අ්රන්ාවලඅ

සහහයන්ව ඇතිඵඅපරිදිඅල් ලාහ්අ

පමණක්අයැමදීම, ේ දිගඳුන්හයටඅ

සමාය න්අතැබීේ මන්අවැළකීම, 

සලාත අිගධිමත්ව ඉටුඅකිරීම, 

සකාත්අපිරියැීමම,  යාදි අමිසඅ

ේ වයඅකිසවක්අේ මමඅල් අ

ුර්ආනයේ  අඔවුයටඅලණඅකරනු 

ේ යොලැබී .අකිසදුඅඇද ක්අයැතිඵඅ

ජජුඅදහයමඅඑ යි.අඒඅහයැරඅ

ේ වයකක්අලණඅකරනුඅ

ේ යොලැබී .  

6. ේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පපකයින්ටඅ

දඬුවමඅහිමිඅබවටඅවූඅප්රතිඵාාව. 



 

 

 

6. සැබැිගන්මඅපුස්ථතකඅලත්අ

ජය ාඅහයාඅනේ ද්ධශඅතබන්යන්අ

ලතුරින්අවූඅප්රතිඵක්ේ පප කළවුන්අ

නිරාඅගින්ේ යහි .අඔවුන්අඑහිඅ

සදාතනිකේ  ෝඅේ වතිඵ.අඔවුන්ම අ

මැවීම්අලතුරින්අඉතාඅල හයපත්ම 

මැවීමඅවනුේ  . 

يَن ف ي  ك  ب  َوٱۡلُمۡشر  تََٰ ۡن أَۡهل  ٱۡلك  يَن َكفَُرواْ م  إ نَّ ٱلَّذ 

يَّة   ئ َك ُهۡم َشرُّ ٱۡلبَر 
ٓ ُٓۚ أُْولََٰ يَن ف يَها د  ل   ٦نَار  َجَهنََّم َخَٰ

(6) යුේ දේවන්අහයාඅකිතුනුවන්අ

ලතුරින් දඅේ ද්ධවඅනේ ද්ධශකයින්අ

ලතුරින්අදඅේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කරන්යන්අවයාහි, ඔවුහුඅ

මළවුන්අේ කේ රන් යැගිටුවනුඅ

ලබයඅදියේ  දීඅනිර ටඅඇතුළුඅ



 

 

 

ේ වතිඵ.අඑහිඅසදාතනිකේ  ෝඅේ වතිඵ.අ

ඔවුන්අමැවීම්අලතරඅසටිය 

යරකමඅල යි.අඑ අල් ලාහ්වඅ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකළඅබැිගන්අහයාඅ

ඔහුේ ේඅදූත ාණන්අගැයඅඔවුන්අ

ේ බොරුඅකළ බැිගනි.  

7,8. ේ දිග න්අිගශ්වාසඅ

කරන්යන්හයටඅස්ථව්ආග අහිමිඅ

බවටඅවූඅශුභාරාංචි . 

7. සැබැිගන්මඅිගශ්වාසඅේ කොටඅ

දැහයැමිඅක්රි ාවන්අකළවුන්අවයඅ

ඔවුහුම අමැවීම් ලතුරින්අේ ේපඨඅ

වන්ේ යෝ.අ8. ඔවුන්ේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅලබි සඅවූඅඔවුන්ේ ේඅ

ප්රතිඵලලඅවනුේ  අපහයළින් 



 

 

 

ගාංගාවන්අගලාඅබස්ථයාඅලද්ධන්අ

යම්අස්ථව්ආගඅඋ න් .අඔවුහුඅඑහිඅ

සදහයටමඅසදාතනිකේ  ෝඅේ වතිඵ.අ

ල් ලාහ් ඔවුන්අවඅපිළිගත්ේ ත් .අ

ඔවුහුදඅඔහුඅවඅපිළිගත්ේ තෝ .අ

එ අතමඅපරමාධිපතිඵටඅබි අවූඅ

ල ටම . 

ئ َك ُهۡم َخۡيُر 
ٓ ت  أُْولََٰ ل َحَٰ لُواْ ٱلصََّٰ يَن َءاَمنُواْ َوَعم  إ نَّ ٱلَّذ 

يَّة   ي  ٧ٱۡلبَر  ُت َعۡدٖن تَۡجر 
ۡم َجنََّٰ ندَ َرب  ه  َجَزآُؤُهۡم ع 

يَن ف يَهآ أَبَ  د  ل  ُر َخَٰ ن تَۡحت َها ٱۡۡلَۡنَهَٰ ُ َعۡنُهۡم م  َي ٱَّللَّ ض  ٗداِۖ رَّ

َي َربَّهُۥ  ل َك ل َمۡن َخش   ٨َوَرُضواْ َعۡنهُُۚ ذََٰ

(7) සැබැිගන්මඅල් ලාහ්වඅ

ිගශ්වාසඅේ කොට දැහයැමිඅක්රි ාවන්අ

කළවුන්අවයාහිඅඔවුන්අමැවීම්අ

ලතුරින්අේ ේපඨතමඅල අේ වතිඵ. 



 

 

 

(8) ඔවුන්ේ ේඅපරමාධිපතිඵඅ

ලබි සඅඔවුයටඅහිමිඅුරස් අ

වනුේ  , මාලිගාඅහයාඅගස්ථඅලතරින්අ

ගලාඅබස්ථයාඅගාංගා සහිතඅ

ස්ථව්ආගඅඋ න් .අඔවුහුඅඑහිඅ

සදාතනිකේ  ෝඅවන්යාහු .අ

ඔවුන්අල් ලාහ්වඅිගශ්වාසඅකළඅ

බැිගන්ද ඔහුටඅඔවුන්අලවයතඅවූඅ

බැිගන්දඅල් ලාහ්අඔවුන්වඅ

පිළිගත්ේ ත් .අඔවුහුඅදඅඔහුේ ේඅ

නශි්ආවාද අලබා ගත්අබැිගන්අ

තෘප්තිඵ ටඅපත්අවූහය.අඑමඅ

නශි්ආවාද අලබාඅගන්ේ න්අතමඅ

පරමාධිපතිඵටඅබි අවීඅඔහුේ ේඅ

ලණ ක්රි ාත්මකඅේ කොටඅඔහුඅ



 

 

 

වැළැක්වූඅදැයින්අවැළකීඅ

සටින්යන් . 

ේ මමඅපාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· යැමදුම්අතුළඅඇතිඵඅකරඅගන්යාඅ

ඉහ්ලාස්ථ ේ හයවත්අ

චිත්තපාරිශුද්ධධි , එමඅයැමදුමඅ

පිළිගැීයමටඅතුඩුඅේ දයඅ

ේ කොන්ේ ද්ධස කි.අ· මැවීම්අලතුරින්අ

වඩාත්අයරකමඅමැවීමඅවනුේ  අ

ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කරන්යන් .අඑේ මන්මඅේ දිග න් 

ිගශ්වාසඅකරන්යන්අඋතුම්අවූඅල අ

ේ වතිඵ.අ· මූල ්ආමඅනගම්වලඅ

පවතිඵයඅඑකඟතාව ේ මමඅේ ද්ධවඅ

ේ මේ හයවරඅපිළිගැීයමටඅඇරයුම්අ



 

 

 

කරනුඅලබයඅසා ක කි.අ· 

ල් ලාහ්අේ කේ රහිඅඇතිඵඅකරඅ

ගන්යාඅබි අබැතිඵමත්කමඅ

ඔහුේ ේඅගැත්තන්අපිළිබහඅඔහුඅ

තෘප්තිඵ ටඅපත්වීමට ේ හ්තුවක්අ

වන්ේ න් . 

ۡلَزلَة    ُسوَرةُ الزَّ

99අසූරත්අලzස්ථ zස් zසා්  

(කම්පය ) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ8අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-8. ලවසන් දියේ  දීඅසදුඅවයඅ

ඇතැම්අල්ආබුදඅහයාඅ

ලණුප්රමාණ ක්අතරම්අේ හයෝඅ

 හයපතක්අේ හයෝඅල හයපතක්අකරඅ

ඇත්යම් ඒඅපිළිබහඅසයුම්අ

ිගනිශ්ච . 

1. මහයේ පොේ ළොවඅඑහිඅ

කම්පයේ  න්අකම්පය අකරනුඅ

ලැබූඅිගට, 2. මහයේ පොේ ළොවඅඑහිඅ

තුළ ඇතිඵඅබරඅබැහයැරඅකළඅිගට, 3. 

එ ටඅුරමක්අවීඅඇත්දැඅයිඅමිනිසාඅ

ිගමසයි.අ4,5. එදියඅසැබැිගන්ම 



 

 

 

නුේ ේඅපරමාධිපතිඵඅඑ ටඅදැනුම්අ

දුන්අබවටඅඑ අඑහිඅේ තොරතුරුඅ

පිළිබහඅදන්වාඅසටියි.අ6. එදියඅ

තම ක්රි ාවන්අදැකඅගනුඅපිණිසඅ

ජය ාඅිගිග අකණ්ඩා ම්අ

වශේ  න්අපිටත්අවඅපැමිේ ණතිඵ.අ7. 

එේ හයයින් කවේ රක්අලණුවක්අ

තරම්අප්රමාණ කින්අ හයපතක්අ

කරඅඇත්ේ ත්අදඅඔහුඅඑ අදැකඅ

ගීය.අ8. කවේ රක්අලණුවක් තරම්අ

වූඅප්රමාණ කින්අල හයපතක්අකරඅ

ඇත්ේ ත්දඅඔහුඅඑ අදැකඅගීය. 

ۡلَزالََها  لَت  ٱۡۡلَۡرُض ز  َوأَۡخَرَجت  ٱۡۡلَۡرُض  ١إ ذَا ُزۡلز 

ُن َما لََها  ٢أَۡثقَالََها  نَسَٰ ُث  ٣َوقَاَل ٱۡۡل  يَۡوَمئ ٖذ تَُحد  

يَۡوَمئ ٖذ يَۡصدُُر  ٥ب أَنَّ َربََّك أَۡوَحىَٰ لََها  ٤أَۡخبَاَرَها 

لَُهۡم ٱلنَّاُس أَۡشتَاٗتا ل    ۡثقَاَل  ٦يَُرۡواْ أَۡعَمَٰ فََمن يَۡعَمۡل م 



 

 

 

ةٍ َخۡيٗرا يََرهُۥ  ا يََرهُۥ  ٧ذَرَّ ٖة َشر ٗ ۡثقَاَل ذَرَّ َوَمن يَۡعَمۡل م 

٨ 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

ිගනිශ්ච අදිය අපිළිබහඅසහිපත්අ

කිරීමඅහයාඅලණුවක තරම්අ

 හයපතක්අේ හයෝඅල හයපතක්අ

ේ හයෝඅසදුඅකරඅතිඵබුණත්අඑ අ

ගණය අකරනුඅඇතැයිඅ යඅ

ස්ථථීරඅිගශ්වාස අපිළිබහ 

සැලකිලිමත්අේ යොවූඅහයදවත්අලවදිඅ

කරවීම.  

ිග්රහය :  

(1) මළවුන්අේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅ

ලබයඅදියේ  දීඅේ පොේ ළොවට 



 

 

 

සදුවයඅදැඩිඅකම්පය අ

ේ හ්තුේ වන්අඑ අචලය අවයඅිගට, 

(2) ේ පොේ ළොවඅතුළඅවළදමාඅඇතිඵඅ

මි අගි අඇත්තන්අහයා ේ වයත්අ

ේ ද්ධව් අබැහයැරඅකරනුඅලබයඅිගට,  

(3) ේ පොේ ළොවඅේ මේ ස්ථඅකම්පය අ

වන්යට, එ අචලය ටඅවන්යට 

ේ හ්තුවඅුරමක්දැ?යිඅමිනිසාඅ

ිගක්ිප්තවඅිගමසයි.  

(4) ඒඅමහයත්වූඅදියේ  දීඅ

ේ පොේ ළොවඅතමන්අමතඅසදුඅවූ 

ස ලුඅ හයපතඅහයාඅල හයපතඅ

පිළිබහඅේ තොරතුරුඅඑළිපිටඅදන්වාඅ

සටිනුඅඇත.  



 

 

 

(5) එ අල් ලාහ්අඑ ටඅ-

ේ පොේ ළොවට-අදැනුම්අදීඅඇතිඵ 

බැිගන්අහයාඅඒඅගැයඅනිේ  ෝගඅකරඅ

ඇතිඵඅබැිගනි. 

(6) ේ පොේ ළොවඅකම්පය ටඅ

පත්වයඅඒඅමහයත්අවූඅදියේ  අ

ේ මේ ලොේ වහි තමන්අකළඅ

ක්රි ාවන්අදැකඅගනුඅපිණිසඅ

මිනිසාඅිගනිශ්ච අස්ථාායේ  න්අ

පිටත්වඅකණ්ඩා ම්අවශේ  න් 

පැමිේ ණනුඅඇත.  

(7) එබැිගන්අකවේ රුරඅුරඩාඅ

ුරහුඹුවුරඅතරම්වත්  හයපත්අ

උතුම්අක්රි ාවක්අකරඅඇත්ේ ත්දඅ



 

 

 

ඔහුඅඑ අතමන්අඉදිරිේ  අදකිනුඅ

ඇත. 

(8) එේ මන්මඅකවේ රුරඅුරඩාඅ

ුරහුඹුවුරඅතරම්වත් ල හයපත්අ

යපුරුඅක්රි ාවක්අකරඅඇත්ේ ත්අදඅ

ඔහුඅදඅඑ අතමන්අඉදිරිේ  අදකිනුඅ

ඇත. 

ේ මම පාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· නදම්ේ ේඅදරුවන්අකළකම්අ

පිළිබහවඅමහයේ පොේ ළොවඅසාක්ි 

දැරීම. 

يَات    ُسوَرةُ العَاد 

100අසූරත්අල් -නදි ාත් (දිවඅ යඅ

දෑ) 



 

 

 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ11අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-11. මිනිසා තමඅ

පරමාධිපතිඵේ ේඅදා ාද න්අ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකරයඅබවටත්අ

 ය ටඅලධිකඅේ ලසඅඇලුම්අකරයඅ

බවටත්අලවසාය දිය අපිළිබහඅවඅ

ලමතකඅකරමින්අකටයුතුඅකරනුඅ

ලබයඅබවටත්අදිවුරාඅපැවසීම. 



 

 

 

1. හයතිඵඅදමමින්අේ ේගේ  න්අදිවඅ

 යඅදෑඅමතද, 2. ුරරඅගැටීේ මන්අ

ගිනිඅපුපුරු යාංවයඅදෑඅමතද, 3. 

තවදඅලලු ේ මහිඅනක්රමණ අ

කරයඅදෑඅමතදඅදිවුරමින්.අ4,5. 

එිගටඅඑමගින්අඋන් දූිගලිඅ

යාංවමින්අකණ්ඩා ම්අවශේ  න් 

(සතුරන්) මැදටඅපිිගේ සතිඵ.අ6. 

නි තඅවශේ  න්මඅමිනිසාඅතම 

පරමාධිපතිඵටඅගුණමුර .අ7. 

තවදඅනි තඅවශේ  න්මඅඔහුඅ

එ ටඅසාක්ිකරුේ වක්අ

වන්ේ න් .අ8. තවදඅඇත්ේ තන්ම 

ඔහුඅවස්ථතුවටඅදැඩිඅේ ලසඅඇලුම්අ

කරන්ේ යක්අවන්ේ න් .අ9. යමුත්අ

මිීයවළව් අතුළඅඇතිඵඅදෑඅපිටඅ



 

 

 

කරනු ලබයඅවගඅඔහුඅ

ේ යොදන්ේ න්අද? 10. තවදඅහයදවත්අ

තුළඅඇතිඵඅදෑඅේ හයළිඅකරනුඅලබයඅ

වග (ඔහුඅේ යොදන්ේ න්) ද? 11. 

නි තඅවශේ  න්මඅඑදියඅ

ඔවුන්ේ ේඅපරමාධිපතිඵඅඔවුන්අ

පිළිබහඅවඅස්ආවඅප්රාාවන්ත . 

ت  َضۡبٗحا  يََٰ د  ت  قَۡدٗحا  ١َوٱۡلعََٰ يََٰ ت   ٢فَٱۡلُمور  يَرَٰ فَٱۡلُمغ 

إ نَّ  ٥فََوَسۡطَن ب هۦ  َجۡمعًا  ٤فَأَثَۡرَن ب هۦ  نَۡقٗعا  ٣ُصۡبٗحا 

َرب    َن ل  نَسَٰ يٞد  ٦هۦ  لََكنُوٞد ٱۡۡل  ل َك لََشه 
 ٧َوإ نَّهُۥ َعلَىَٰ ذََٰ

يدٌ  ۞أَفَََّل يَۡعلَُم إ ذَا بُۡعث َر  ٨َوإ نَّهُۥ ل ُحب   ٱۡلَخۡير  لََشد 

دُور   ٩َما ف ي ٱۡلقُبُور   َل َما ف ي ٱلصُّ إ نَّ  ١٠َوُحص  

ۡم يَۡوَمئ ٖذ لََّخب يُرَۢ    ١١َربَُّهم ب ه 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  



 

 

 

ේ ලෞකික කටයුතුවලටඅ

වැදගත්කමඅදැක්වීේ ම්දීඅ

මිනිසාේ ේඅස්ථවභාව අපැහයැදිළිඅ

කිරීම.අඑ අඔහුටඅඔහුේ ේඅ ය  

පිළිබහවඅහයාඅ ළිඅයැගිටුවීමඅ

පිළිබහවඅේ මේ යහිඅකරමින්අ

ඔහුේ ේඅගමන්අමඟඅහයැඬගස්ථවාඅ

ගැීයමටඅසහිපත් කරමින්අ

පැහයැදිළිඅකරයි.  

ිග්රහය :  

(1) ේ ේගවත්අබවඅේ හ්තුේ වන්අ

උන්අහයතිඵඅදමයඅහයඬඅඇේ සයඅ

තරමටඅදිවඅ යඅලශ්වයින්අමතඅ

දිවුරමින්ද...  



 

 

 

(2) දිවඅ යඅිගටඅඋන්ේ ේඅුරරඅ

බලවත්අේ ලසඅග් වලඅගැටීේ මන්අ

ගිනිඅපුපුරුඅයාංවයඅලශ්වයින්අ

මතඅදිවුරමින්ද...  

(3) ලලු ම්අකාලේ  හිඅසතුරන්අ

ේ වතඅකඩාඅපනියඅලශ්වයින්අමතඅ

දිවුරමින්දඅ... 

(4) උන්අඑේ ස්ථඅදිවඅ යඅිගටඅදූහුිගලිඅ

ලවුස්ථසාලයි.  

(5) ලශ්වාේ රෝහයකයින්අසමඟඅ

කණ්ඩා ම්අවශේ  න්අසතුරන්අ

මැදටඅකඩාඅපනියි.  

(6) ේ මේ ස්ථඅලශ්වයින්අමතඅදිවුරාඅ

සැබැිගන්මඅමිනිසාඅතමඅ



 

 

 

පරමාධිපතිඵඅ

බලාේ පොේ රොත්තුවයඅලයුරින්අ

තමන් කළඅයුතුවඅඇතිඵඅ හයපත්අ

දෑඅේ යොේ කොටඅඉන්අවැළකීඅසටියඅ

බවඅලව ාරණ අකරයි.  

(7) එේ ස්ථඅ හයපත්අදෑඅ

සදුකිරීේ මන්අවැළකීඅසටියඅඔහුමඅ

එ ටඅසාක්ිකරුවකි.අඑ අ

පැහයැදිළිඅකරයඅිගට එ අ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකරන්යටඅඔහුටඅ

හයැකි ාවක්අේ යොලැේ බන්ේ න් .  

(8) සැබැිගන්මඅඔහුඅ ය ටඅ

කෑදර .අමසුරු .  

(9) ිගනිශ්ච අසහහයාත්අප්රතිඵලලඅ

පිරියැීමමඅසහහයාත්අමි ගි අ



 

 

 

ඇත්තන්අමිීයවළව් අවලින්අ ළිඅ

ලවදිකරවා මහයේ පොේ ළොේ වන්අ

ඉවතටඅගන්යාඅිගටඅඔවුන්අ

ක් පය අකරන්යාක්අේ මන්අඑමඅ

ිගෂ අේ යොපවතිඵනුඅඇතැයිඅ

ේ මේ ළොව ජීිගත අේ තෝරාගත්අ

ල අවටහයාඅේ යොගන්ේ න්අමන්ද? 

(10) සත්අතුළඅඇතිඵඅකරගත්අ

ඔහුේ ේඅසතුිගලි, ිගශ්වාස න්අ

හයාඅේ වයත්අදෑඅපැහයැදිළිඅකරනුඅ

ලැබ, ඒවා එළි ටඅේ ගයඅඑනුඅ

ලැේ ේ.  

(11) සැබැිගන්මඅඑදියඅඔවුන්ේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅඔවුන්අපිළිබහඅස ලුඅ

ේ තොරතුරුඅමැයිගන්අදැයඅසටියි. 



 

 

 

ඔහුේ ේඅගැත්තන්ේ ේඅකිසදුඅ

කරුණක්අඔහුටඅසැඟේ වන්ේ න්අ

යැත.අඒඅලනුවඅඔහුඅඔවුයටඅ

ප්රතිඵලලඅපිරියමනු ඇත.  

َعة    ُسوَرةُ القَار 
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(කම්පය  ඇතිඵඅකරයඅසදුවීම) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ11අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 



 

 

 

1-11. ලවසන්අදියේ  දී සදුඅවයඅ

වයසය අහයාඅඑහිඅදීඅමිනිසාේ ේඅ

තත්ත්ව . 

1.අකම්පය අඇතිඵඅකරයඅසදුවීම.අ

2. කම්පය අඇතිඵඅකරයඅසදුවීමඅ

ුරමක්අද? 3. කම්පය අඇතිඵඅ

කරයඅසදුවීමඅුරමක්දැඅයිඅනුඹටඅ

දැනුම්අදුන්ේ න්අුරමක්ද? 4. තවදඅ

එදියඅමිනිසාඅිගසරීඅඑය (කෘීමන්අ

ව්ආග ක්අවය) ේ ම්රුන්අේ මන්අ

පත්අවනු ඇත.අ5. තවදඅකඳුඅපීරනුඅ

ලැබූඅේ ලොම්අේ මන්අපත්අවනුඅඇත.අ

6. එබැිගන්අතමඅතුලාවඅබරින්අ

වැඩිඅවූ ල අයම්, 7. ඔහුඅ

තෘප්තිඵමත්අජීිගතේ  හිඅපසුඅ

ේ වයි.අ8. තවදඅතමඅතුලාව බරින්අ



 

 

 

සැහයැ් ලුඅවීඅගි අල අයම්, 9. 

ඔහුේ ේඅවාසස්ථාාය අහයාිග ා 

වනුඅඇත.අ10. තවදඅඑ  (හයාිග ා) 

ුරමක්දැඅයිඅඔබඅවඅදැනුවත්අකේ ේඅ

ුරමක්ද? 11. (එ ) දැඩිඅ

උපණේ  න්අයුත්අගින්යකි. 

َعةُ  َعةُ  ١ٱۡلقَار  َعةُ  ٢َما ٱۡلقَار  َك َما ٱۡلقَار  َوَمآ أَۡدَرىَٰ

َوتَُكوُن  ٤يَۡوَم يَُكوُن ٱلنَّاُس َكٱۡلفََراش  ٱۡلَمۡبثُوث   ٣

ۡهن  ٱۡلَمنفُوش   بَاُل َكٱۡلع  ا َمن ثَ  ٥ٱۡلج  ينُهُۥ فَأَمَّ ز  قُلَۡت َمَوَٰ

يَٖة  ٦ اض  يَشٖة رَّ ا َمۡن َخفَّۡت  ٧فَُهَو ف ي ع  َوأَمَّ

ينُهُۥ  ز  يَٞة  ٨َمَوَٰ هُۥ َهاو  يَۡه  ٩فَأُمُّ َك َما ه   ١٠َوَمآ أَۡدَرىَٰ

 
يَةَُۢ  ١١نَاٌر َحام 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

මළවුන් ේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅ

ලබයඅදියේ  දීඅසදුවන්යටඅ



 

 

 

නි මිතඅල්ආබුදඅතමන්අඉදිරි ටඅ

ේ ගයඅඑනුඅලබයඅිගට ස අ

හයදවත්අතිඵගැස්ථසීම.  

ිග්රහය :  

(1) ලවසන්අේ හයෝරාේ ේදීඅසදුවයඅ

මහයාඅල්ආබුදඅදැකඅමිනිසුන්ේ ේඅ

හයදවත්අතිඵගැස්ථේ සයඅදිය කිඅ

එ .  

(2) ලවසන්අේ හයෝරාේ ේදීඅසදුවයඅ

මහයාඅල්ආබුදඅදැකඅමිනිසුන්ේ ේඅ

හයදවත්අතිඵගැස්ථේ සයඅඒඅදිය අ

ුරමක්ද? 

(3) ලවසන්අේ හයෝරාේ ේදීඅසදුවයඅ

මහයාඅල්ආබුදඅදැකඅමිනිසුන්ේ ේඅ



 

 

 

හයදවත්අතිඵගැස්ථේ සයඅඑමඅදිය අ

ුරමක්අදැයි ලේ හයෝඅදූත !අඔබටඅ

දැනුම්අදුන්ේ න්අුරමක්ද? එ අ ළිඅ

ලවදිඅකරවයඅදිය කි.  

(4) මිනිසුන්ේ ේඅහයදවත්අ

තිඵගැස්ථේ සයඅඑදියඅඔබඅේ මොබඅ

දුවයඅේ ම්රුන්අේ මන්අඔවුහුඅ

සැරිසරතිඵ. 

(5) පීරයඅලදඅපුළුන්අේ මන්අිගතැන්අ

වීඅේ ගොස්ථඅසැහයැ් ලුේ වන්අගමන්අ

කරයඅතත්ත්ව ටඅකදුඅපත්වනුඅ

ඇත.  

(6) තමන්ේ ේඅල හයකම්අවලටඅ

වඩාඅතමන්අකළඅ හයකම්අබරින්අ

වැඩිඅවූඅල අවයාහි, 



 

 

 

(7) ස්ථව්ආග අහිමිඅකරඅගනිමින්අ

තෘප්තිඵමත්අජීිගත කඅපසුඅවනුඅ

ඇත.  

(8) තමන්ේ ේඅ හයකම්අවලටඅවඩාඅ

තමන්අකළඅල හයකම්අබරින්අවැඩිඅ

වූඅල අවයාහි, 

(9) මළවුන්අේ කේ රන්අයැගිටුවනුඅ

ලබයඅදියේ  දීඅඔහුේ ේඅ

යවාතැයඅඔහුේ ේඅවාසස්ථාාය අ

වන්ේ න්අනිර යි.  

(10) ලේ හයෝඅදූත !අඑ අුරමක්දැයිඅ

ඔබවඅදැනුවත්අකරඅසටිේ  අ

ුරමක්ද? 



 

 

 

(11) එ අදැඩිඅතාපේ  න්අයුත්අ

ගින්යකි.  

 ُسوَرةُ التََّكاثُر  

102අසූරත්අලත්-තකාසුරු (ලධිකඅ

වඅරැස්ථඅකිරීම) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ8අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-8. ේ ලෞකිකඅජීිගත අමත ඇතිඵඅ

දැඩිඅඇ් මඅහයාඅලවසන්අදියේ  අ



 

 

 

නිර අපිළිබහඅවඅමිනිසාටඅබි අ

වැද්ධදීම. 

1. (ේ ලෞකිකඅසම්පත්) ලධිකඅ

ේ ලසඅේ සවීම (ල් ලාහ්අවඅ

සහිපත්අකිරීේ මන්) නුඹලා වඅ

ේ වයතකටඅේ  ොමුඅකරඅඇත.අ2. 

නුඹලාඅමිීයවළව් අහයමුඅවයඅ

තුරු, 3. එේ ස්ථඅේ යොව, නුඹලා 

(ඉක්මණින්) මතුඅදැයඅගනුඅඇත.අ

4.  ළිඅඑේ ස්ථඅේ යොව, නුඹලා 

(ඉක්මණින්) මතුඅදැයඅගනුඅඇත.අ

5. එේ ස්ථඅේ යොව, නුඹලාඅතිඵරසාරඅ

දැනුේ මන්අදැයඅගන්යාහුඅයම්, 6. 

සැබැිගන්මඅනුඹලාඅනිර අදකිනුඅ

ඇත.අ7. පසුඅව (යැවතඅවරක්), 

නුඹලාඅඑ අතිඵරසාරඅඇසන්අ



 

 

 

දකිනු ඇත.අ8. තවදඅඑදියඅනුඹලා 

(භුක්තිඵඅිගන්දාඅවූ) සැපඅසම්පත්අ

පිළිබහඅවඅනුඹලාේ ගන්අිගමසනුඅ

ලබනු ඇත. 

ُكُم ٱلتََّكاثُُر  َكَّلَّ َسۡوَف  ٢َحتَّىَٰ ُزۡرتُُم ٱۡلَمقَاب َر  ١أَۡلَهىَٰ

َكَّلَّ لَۡو  ٤ ثُمَّ َكَّلَّ َسۡوَف تَۡعلَُمونَ  ٣تَۡعلَُموَن 

ۡلَم ٱۡليَق ين   يَم  ٥تَۡعلَُموَن ع  ثُمَّ لَتََرُونََّها  ٦لَتََرُونَّ ٱۡلَجح 

يم  ثُمَّ لَتُۡس  ٧َعۡيَن ٱۡليَق ين   لُنَّ يَۡوَمئ ٍذ َعن  ٱلنَّع  َٔ  ٔ٨ 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

ේ ලොේ වහි ගිලීඅසටින්යන්අහයටඅ

මරණ අහයාඅිගනිශ්ච අපිළිබහඅ

සහිගැන්වීම. 

ිග්රහය :  



 

 

 

(1) ලේ හයෝඅමිනිසුනි!අ ය අහයාඅ

දරුවන්අේ හ්තුේ වන්අනුඹලාඅ

එකිේ යකාඅතුළඅඇතිඵඅතරඟ අ

ල් ලාහ්ටඅලවයතඅවීේ මන් 

නුඹලාඅවඅේ වයතකටඅේ  ොමුඅකරඅ

ඇත.  

(2) නුඹලාඅමි අේ ගොස්ථඅනුඹලාේ ේඅ

මිණිවලව් අනුඹලාඅහයමුවයඅ

තුරු.  

(3)  ය අහයාඅදරුවන්අේ හ්තුේ වන්අ

එේ ස්ථඅනුඹලාඅඑකිේ යකාඅ

ලහයාංකාරකම්අපාමින්අල් ලාහ්ටඅ

ලවයතඅවීේ මන්අදුරස්ථවීම 

නුඹලාටඅසුදුසුඅයැත.අඑේ ස්ථඅ

නුඹලාඅේ වයතකටඅේ  ොමුඅවීඅ



 

 

 

කටයුතුඅකිරීේ ම්අිගපාක අනුඹලාඅ

ඉක්මණින් මතුඅදැයගනුඅඇත.  

(4) එහිඅිගපාක අනුඹඅ

මතුේ ලොේ වහිඅදැයගනුඅඇත.  

(5) සැබැිගන්මඅල් ලාහ්අඉදිරි ටඅ

නුඹලාඅවඅඉදිරිපත්අකරනුඅඇත.අ

එිගටඅනුඹලාඅසදුඅකළඅස ලුඅ

ක්රි ාවන්ට ඔහුඅප්රතිඵලලඅේ දනුඅ

ඇතැයිඅනුඹලාඅස්ථථීරවමඅවටහයාඅ

ගන්ේ න්අයම්අඑේ ස්ථඅදරුවන්අහයාඅ

 ය අේ හ්තුේ කොටඅේ ගය 

ලහයාංකාරකම්අපාඅනුඹලාඅ

ල් ලාහ්ේ ගන්අේ වයතකටඅේ  ොමුඅ

ේ යොවන්යාහු .  



 

 

 

(6) ල් ලාහ්අමතඅදිවුරාඅපවසමි.අ

සැබැිගන්මඅමළවුන්අේ කේ රන්අ

යැගිටුවනුඅලබයඅදියේ  දීඅනිරාඅ

ගින්ය නුඹලාඅදෑසන්මඅදැකඅගනුඅ

ඇත.  

(7) සැබැිගන්මඅඑ අකිසදුඅ

සැක කින්අේ තොරවමඅස්ථථීරඅ

ේ ලසමඅදැකඅගනුඅඇත.  

(8) සුව ,  ය අහයාඅේ වයත්අ

සම්පත්අලතුරින්අකවරඅ

නශි්ආවාද ක්අල් ලාහ්අනුඹලාටඅ

පිරියමාඅඇත්ේ ත්ද ඒඅපිළිබහඅවඅ

නුඹලාේ ගන්අඑහිදීඅප්රශ්යඅකරනුඅ

ලබන්ේ යෝ .  

ේ මමඅපාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   



 

 

 

· දරුවන්අහයාඅසම්පත්අේ හ්තුේ වන්අ

පුරසාරම්අේ දඩීේ ම්අහයාඅ

ලහයාංකාරකේ ම්අඇතිඵඅ

භ ායකත්ව .අ· කේ්ආඅේ හයවත්අ

මිීයවල, ජය ාඅඉතාඅඉක්මණින්අ

මතුේ ලොවඅේ වතඅේ පරළාඅඑ අ

මුණඅගස්ථවයඅස්ථාාය කි.අ· 

ේ මේ ලොේ වහිඅමිනිසාටඅකවරඅ

කරුණක්අල් ලාහ්අදා ාදඅකරඅ

තිඵබුේ ණ්දඅඒඅස ලුමඅනශි්ආවාදඅ

පිළිබහඅමළවුන් ේ කේ රන්අ

යැගිටුවනුඅලබයඅදියේ  දීඅ

ඔහුේ ගන්අප්රශ්යඅකරනුඅලබනුඅ

ඇත.අ· මිනිසාවඅ ය ටඅඇලුම්අ

කරයඅස්ථවභාවේ  න්අමවනුඅලැබඅ

ඇත.  



 

 

 

 ُسوَرةُ العَۡصر  

103අසූරත්අල් -ලස්ථ්ආ (කාල ) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ3අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්අේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-3. ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පප 

කරන්යාේ ේඅතත්ත්ව අහයාඅ

ේ දිග න්අිගශ්වාසඅකරන්යාේ ේඅ

තත්ත්ව . 



 

 

 

1. කාල අමතඅදිවුරමින්.අ2. නි තඅ

වශේ  න්මඅමිනිස්ථඅසාංහයතිඵ අ

ලලාභේ  හිමඅපසු ේ වතිඵ.අ3. 

යමුත් (සතය ) ිගශ්වාසඅකර, 

දැහයැමිඅක්රි ාවන්අඉටුඅකර, සතයඅ

පිළිබහඅඑකිේ යකාට උපේ දස්ථඅදීඅ

ඉවසීමඅපිළිබහවඅදඅඑකිේ යකාටඅ

උපේ දස්ථඅදුන්අල අහයැර. 

َن لَف ي ُخۡسٍر  ١َوٱۡلعَۡصر   نَسَٰ يَن  ٢إ نَّ ٱۡۡل  إ َّلَّ ٱلَّذ 

ت  َوتََواَصۡواْ ب ٱۡلَحق    ل َحَٰ لُواْ ٱلصََّٰ َءاَمنُواْ َوَعم 

ۡبر    ٣َوتََواَصۡواْ ب ٱلصَّ

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

ජීිගතේ   සැබෑඅලාභ අහයාඅපාඩුවඅ

පැහයැදිළිඅකිරීමඅහයාඅමිනිසාඅජීවත්අ



 

 

 

වයඅකාලඅපරිච්ේ ේදේ  අ

වැදගත්කම්අේ පන්වා දීම. 

ිග්රහය :  

(1) ලස්ආඅේ ේලාවඅ-සවසඅ ාාාඅ

සම -අපිළිබහඅසහිතකඅේ කොටඅ

ශුද්ධ අවූඅල් ලාහ්අේ මේ ස්ථඅපවසයි.  

(2) නි තඅවශේ  න්මඅමිනිසාඅ

 ම්අලඩුවකඅහයාඅිගයාශ කඅ

සටියි.  

(3) යමුත්අල් ලාහ්අහයාඅඔහුේ ේඅ

දූත ාණන්අපිළිබහඅිගශ්වාසඅ

ේ කොට, දැහයැමිඅක්රි ාවන්අඉටුඅකර, 

ඔවුන් ලතරින්අඇතැේ මක්අ

ඇතැේ මුරටඅලේ යයෝයයවඅ



 

 

 

සතය අපිළිබහඅඋපේ දස්ථඅේ දමින්අ

ඒඅමතඅඉවසීේ මන්අසටිය ේ මන්අදඅ

උපේ දස්ථඅේ දමින්අජීවත්අවන්යන්අ

හයැර.අේ මමඅගුණාාංගවලින්අ

ව්ආණයාඅකරනුඅලැබූේ වෝඅ

ේ මේ ලොව හයාඅමතුේ ලොවඅ

ජීිගතේ  හිඅජ අලබන්ේ යෝඅ

ේ වතිඵ.  

 ُسوَرةُ الُهَمَزة  

104අසූරත්අල් -හුමසා (ේ දොස්ථඅ

යගමින්අනින්දාඅබස්ථඅකීම) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ9අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-9. ජය ාටඅලපහයාසඅකරමින්අ

ේ දොස්ථඅයගමින්අකටයුතුඅකරයඅ

ල ටඅමළවුන්අේ කේ රන්අ

යැගිටුවනුඅලබයඅදියේ  දී හිමිඅ

වයඅිගපාක අපිළිබහඅප්රතිඵාාව. 

1. ේ ක්ලාම්අකි ය, ේ දොස්ථඅකි ාඅ

ලපහයාසඅකරයඅසෑමඅ

ේ කේ යුරටමඅිගයාශ අලත්අ

ේ ේවා! 2. ඔහුඅවයාහිඅ ය අරැස්ථඅ

ේ කොටඅඑ අගණන්අකළඅලේ  කි.අ

3. නි තඅවශේ  න්මඅඔහුේ ේඅ

 ය අඔහුඅවඅසදාක්  ජීවත්අ



 

 

 

කරනුඅඇතැඅයිඅඔහුඅසතයි.අ4. 

එේ ස්ථඅේ යොවඅසැබැිගන්මඅඔහුඅ

හුතමාේ වඅහිඅේ හයළනුඅලබයි.අ5. 

හුතමාඅවඅ නුඅුරමක්දැඅයිඅ

නුඹලාඅවඅදැනුවත්අකේ ේඅ

ුරමක්ද? 6. එ අලවුළනුඅලැබූඅ

ල් ලාහ්ේ ේඅගින්ය .අ7. එ අසත්අ

මතඅඑබිකම්අකරයි. (පසාරු 

කරයි) 8,9. සැබැිගන්මඅඑ , උස්ථඅ

ුරළුණුඅතුළ (හිරකර) ඔවුන්වඅ

වටඅකරඅගන්යකි. 

ي َجَمَع َماَّٗل َوَعدَّدَهُۥ  ١َوۡيٞل ل  ُكل   ُهَمَزٖة لَُّمَزةٍ   ٢ٱلَّذ 

بَذَنَّ ف ي ٱۡلُحَطَمة   ٣لَهُۥٓ أَۡخلَدَهُۥ يَۡحَسُب أَنَّ َما ِۖ لَيُنَۢ  ٤َكَّلَّ

َك َما ٱۡلُحَطَمةُ  ٱلَّت ي  ٦نَاُر ٱَّللَّ  ٱۡلُموقَدَةُ  ٥َوَمآ أَۡدَرىَٰ

ۡؤَصدَٞة  ٧دَة     تَطَّل ُع َعلَى ٱۡۡلَفۡ  م مُّ ف ي  ٨إ نََّها َعلَۡيه 

َمدَّدَة َۢ   ٩َعَمٖد مُّ



 

 

 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

දහයම හයාඅඑ අපිළිපදින්යන්අ

ිගහිළුවටඅගනිමින්අ

ලහයාංකාරේ  න්අකටයුතුඅ

කරන්යන්ටඅේ කේ රයඅලවවාද . 

ිග්රහය :  

(1) මිනිසුයටඅඑේ රහිවඅලධිකඅ

ේ ලසඅේ ක්ලාම්අකි මින්අේ දොස්ථඅ

යගමින්අඔවුයටඅලපහයාසඅ

කරමින්අසටින්යන් හයටඅිගයාශ අ

හයාඅදැඩිඅදඬුවමඅලත්අවනුඅඇත. 

(2) ඔහුේ ේඅලරමුණඅ ය අ

රැස්ථේ කොටඅඑ අගණන්අකරඅ



 

 

 

තැබීම .අඒඅහයැරඅේ වයත්අකිසදුඅ

ලරමුණක්අඔහුටඅයැත.  

(3) නි තඅවශේ  න්මඅඔහුඅරැස්ථඅ

කළඅ ය අඔහුවඅමරණේ  න්අ

මුදවා, ේ මේ ලොවඅජීිගතේ  දීඅ

ඔහුවඅසදාකාලික ුර ේ ලසඅ

ජීවත්අකරවනුඅඇතැයිඅඔහුඅ

සතයි.  

(4) ේ මමඅල ම ාඅරූපණ අ

කරයඅේ මන්අකරුණඅේ යොපවතී.අ

දැඩිඅදඬුවමඅසහහයාඅඑහිඅේ හයළයඅ

සෑමඅේ ද ක්මඅකඩාඅේ පොඩිකර 

දමයඅනිරාඅගින්යටඅසැබැිගන්මඅ

ඔහුවඅේ හයළනුඅලැේ ේ.  



 

 

 

(5) ලේ හයෝඅදූත , ේ හයළය සෑමඅ

ේ ද ක්මඅිගයාශඅකරඅදමයඅනිරාඅ

ගින්යඅුරමක්අදැයිඅඔබටඅදන්වාඅ

සටිේ  අුරමක්ද? 

(6) සැබැිගන්අඑ අල් ලාහ්ේ ේඅ

ලවුළනුඅලැබූඅගින්ය .  

(7) එ අමිනිසුන්ේ ේඅශරීරඅතුළින්අ

රිාංගාඅඔවුන්ේ ේඅහයදවත්අදක්වාඅ

පසාරුඅවීඅ නුඅඇත.  

(8) සැබැිගන්මඅඑ අදඬුවමටඅ

ලක්වූවන්අනවරණ අකරඅගනුඅ

ඇත.  



 

 

 

(9) ඉන්අපිටිග අේ යොහයැකිඅ

තරමටඅඋසටඅතයයඅලදඅුරළුණුඅ

තුළඅඑ අපවතිඵයි.  

 ُسوَرةُ الف يل  

105අසූරත්අල් -ෆී්  (ඇතා) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ5අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-5. ඇත්අේ ස්ථයාේ ේඅකතාඅ

වස්ථතුව. 



 

 

 

1. නුඹේ ේඅපරමාධිපතිඵඅඇත්අ

ේ ස්ථයාවඅසමඟඅකටයුතුඅකේ ේඅ

ේ කේ ස්ථදැඅයිඅනුඹඅනුදුටුේ වහිද? 2. 

ඔවුන්ේ ේඅුරමන්ත්රණ අමුළාඅ

කිරීේ මහිඅපත්අේ යොකේ ේද? 3. 

තවදඅඔහු(ල් ලාහ්) ඔවුන්අේ වතඅ

රාංචුඅවශේ  න්අුරරු් ලන්අ

එේේ ේ .අ4. උන්අඔවුන් මතඅ

පුලුස්ථසයඅලදඅමැටිඅවලින්අවූඅග් අ

ේ හයළුේ ේ .අ5. එිගටඅඔහුඅඔවුන්අවඅ

කාඅදමයඅලදඅපිදුරුඅේ මන් (වූඅ

තත්ත්ව ට) පත්අකේ ේ . 

ب  ٱۡلف يل   أَلَۡم يَۡجعَۡل  ١أَلَۡم تََر َكۡيَف فَعََل َربَُّك ب أَۡصَحَٰ

ۡم َطۡيًرا أَبَاب يَل  ٢َكۡيدَُهۡم ف ي تَۡضل يٖل   ٣َوأَۡرَسَل َعلَۡيه 

َجارَ  م ب ح  يه  يٖل تَۡرم  ج   ن س  فََجعَلَُهۡم َكعَۡصٖف  ٤ٖة م  

ۡأُكول َۢ   ٥مَّ



 

 

 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

ේ මේ යහි කිරීමක්අහයාඅ

නශි්ආවාද ක්අවශේ  න්අශුද්ධ අවූඅ

තමඅනිවසඅ-කඃබාව-අනරක්ෂාඅ

කිරීේ ම්දීඅල් ලාහ්ේ ේ බල අ

ිගදයාමායඅවීම. 

ිග්රහය :  

(1) ලේ හයෝඅදූත !අලබ්රහයාඅහයාඅ

ඔහුේ ේඅඇතුන්අසමඟඅපැමිණිඅ

ේ ස්ථයාවඅකඃබාවඅකඩාඅදමන්යටඅ

සතූඅලවස්ථාාේ ේදී ඔේ ේඅ

පරමාධිපතිඵඅකටයුතුඅකළඅ

නකාර අේ කේ ස්ථදැයිඅඔබඅ

ේ යොදුටුේ වහිද? 



 

 

 

(2) එ අකඩාඅබිහඅදැීමේ ම්අ

ඔවුන්ේ ේඅඒඅයපුරුඅුරමන්ත්රණ අ

ල් ලාහ්අනිපලලඅකරඅදැීම .අ

කඃබාඅේ ද්ධවස්ථාායේ  න් ජය ාඅ

ඉවත්අකිරීමටඅසතූඅඔවුන්ේ ේඅ

වෑ මඅලසා්ආාකඅිග .අඉන්අකිසදුඅ

ලලක්අලබන්යටඅඔවුයටඅ

ේ යොහයැකි ිග .  

(3) ුරරු් ලන්අව්ආග ක්අඔවුන්අ

ේ වතඅල් ලාහ්අඑවී .අඋන්අරාංචුඅ

පිටින්අඔවුන්අේ වතඅනේ ේ .  

(4) රත්අකරයඅලදඅමැටිේ  න්අයුත්අ

ග් අඋන්අඔවුන්අමතඅේ හයළුේ ේ .  

(5) සතුන්අිගසන්අකාඅදමයඅලද, 

උන්අිගසන්අපාගාඅදමයඅලදඅ



 

 

 

පැළැටිවලඅේ කොළඅේ මන්අල් ලාහ්අ

ඔවුන්ව පත්අකේ ේ .  

ේ මමඅපාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· ේ දිග න්අිගශ්වාසඅකිරීම, 

 හයකම් සදුඅකිරීම, සතය  

පිළිබහඅඋපේ දස්ථඅදීම, උපේ දස්ථ 

දීේ ම්දීඅඉවසීේ මන්අකටයුතුඅකිරීමඅ

වැනිඅගුණාංගවලින්අඉවත්අවූඅල ටඅ

සදුඅවූඅපාඩුවඅහයාඅලලාභ . · 

ජය ාඅලතරඅේ ක්ළාම්අකි මින්අ

ලපහයාසඅකරමින් සැරිසැරීේ ම්අ

තහයයමඅ· ල් ලාහ්ේ ේඅපාරිශුද්ධ අ

නිවස ඔහුඅිගසන්අනරක්ෂාඅ

කිරීම, එ  ල් ලාහ්අිගසන්අඑ ටඅ

තීන්දුඅකරඅතිඵබූඅනරක්ෂාවයි. 



 

 

 

 ُسوَرةُ قَُرۡيٍش 

106අසූරත්අුරේ රයිප 

(ුරේ රයිපවරු) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ4අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-4. ුරේ රයිපවරුන්අේ වත 

පිරියමයඅලදඅදා ාද න්අහයාඅඒවාඅ

පිරියැමූඅල් ලාහ්ටඅයැමදුම්අ

කරයඅේ ලසඅඔවුන්අේ වතඅකළඅ

ඇරයුම. 



 

 

 

1. ුරේ රයිපවරුන්අේ වත 

(හුරුපුරුදුඅේ ලසඅ ාම්අඒම්අ

සහහයා) ඇ් මඅඇතිඵඅකරලීම 

ේ වනුේ වන්අ2. (එයම්) ශීතඅහයාඅ

ග්රීපමඅජතුවන්අහි (වයාපාරඅ

කටයුතුඅසහහයා) තවලේ මහිඅ

 ෑමට ඔවුන්ටඅඇ් මඅඇතිඵඅ

කරලීමඅේ වනුේ වන්.අ3. එබැිගන්, 

ේ මමඅනිවේ ස්ථඅපරමාධිපතිඵටඅ

ඔවුන්අයැමදුම්අකරත්වා! 4. 

ුරසගින්ේ යන් (සටි) ඔවුයටඅ

නහයාරඅපිරියමාඅබිේ  න් (සටි) 

ඔවුයටඅනරක්ෂාවඅපිරියැමුේ ේ 

ඔහු . 



 

 

 

ف  قَُرۡيٍش  يلََٰ ۡيف   ١ۡل   تَآء  َوٱلصَّ ۡحلَةَ ٱلش   ۡم ر  ف ه 
 ٢إ ۦلََٰ

ذَا ٱۡلبَۡيت   ن ُجوٖع  ٣فَۡليَۡعبُدُواْ َربَّ َهَٰ ٓي أَۡطعََمُهم م   ٱلَّذ 

ۡن َخۡوف َۢ   ٤َوَءاَمنَُهم م  

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

ුරේ රපවරුන් ේ වතඅපිරියමාඅ

තිඵබූඅනශි්ආවාද අහයාඅඒඅේ දසටඅ

ඔවුන්අකළඅයුතුඅවගකීම.  

ිග්රහය :  

(1) ුරේ රපවරුන්ේ ේඅපුරුද්ධදඅහයාඅ

ඔවුන්ේ ේඅඇ් මඅේ හ්තුේ වන්.  

(2) ශීතඅජතුේ වහිඅසුරක්ිතවඅ

 මන්අේ ද්ධශ ටඅහයාඅග්රීස්ථමඅ

ජතුේ වහිඅසුරක්ිතවඅසරි ාඅ



 

 

 

ේ ද්ධශ ටඅ ෑේ ම් පුරුද්ධදඅහයාඅඇ් මඅ

ඇතිඵඅකළඅේ හ්තුේ වන් 

(3) ේ මමඅශුද්ධ වූඅනිවේ ස්ථඅ

පරමාධිපතිඵ ාණන්අවයඅ

ල් ලාහ්ටඅඔවුන්අයැමදුම්අ

කරත්වා!අඔවුයටඅේ මමඅගමය 

පහයසුඅකේ ේඅඔහු .අඑබැිගන්අ

කිසවුරඅහයාඅකිසවකටඅඔවුන්අ

නේ ද්ධශඅේ යොකළඅයුතු .  

(4) ඔහුඅලරාබිවරුන්අලතරඅ

කඃබාවඅශුද්ධ ත්ව ටඅපත්අ

ේ කොට, එ අගරුකටයුතුඅ

ස්ථාාය ක්අබවටඅපත්අේ කොටඅ

ඔවුයට නරක්ෂාවදඅඔවුන්ේ ේඅ

ුරසගින්යටඅනහයාර දඅසැපයී . 



 

 

 

 ُسوَرةُ الَماُعون  

107අසූරත්අල් -මාඌන් (ල් ප 

වස්ථතූන්) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ7අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-7. ිගනිශ්ච අදිය අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කරන්යන්ේ ේඅගුණාාංගඅහයාඅ

ුරහයකත්ව . 



 

 

 

1. ිගනිශ්ච අදිය අේ බොරුඅකරයඅ

ල අනුඹඅදුටුේ වහිඅද? 2. එයම්අ

ඔහුඅකවේ රක්ද  ත්අලයාා ාඅවඅ

පලවාඅහයරියි.අ3. තවදඅ

දුප්පතාේ ේඅනහයාර  (ඔහුටඅ

ලබාඅදීම) පිළිබහඅවඅදිරිඅ

ේ යොගන්වයි. 4. එේ මන්මඅ

සලාත අඉටුඅකරන්යන්හයටඅ

ිගයාශ අලත්අේ ේවා!අ5. ඔවුහුඅ

කවරහුඅදඅ ත්අඔවුහුඅතමන්ේ ේ 

සලාත අපිළිබහඅවඅසැලකි් ලක්අ

දක්වන්ේ යෝඅේ යොවූහය.අ6. ලන්අ

ල ටඅේ පන්වා (පුරසාරම්අ

ේ දොඩ)න්ේ යෝඅවූහය. 7. ේ යොවටියාඅ

ල් පඅවස්ථතූන් (පිරිඅයැීමම) පවාඅ

වළක්වන්ේ යෝඅවූහය. 



 

 

 

ين   ُب ب ٱلد   ي يَُكذ   ي يَدُعُّ  ١أََرَءۡيَت ٱلَّذ  ل َك ٱلَّذ  فَذََٰ

ين   ٢ٱۡليَت يَم  ۡسك  فََوۡيٞل  ٣َوََّل يَُحضُّ َعلَىَٰ َطعَام  ٱۡلم 

ۡلُمَصل  يَن  ۡم َساُهوَن  ٤ل   يَن ُهۡم َعن َصََّلت ه   ٥ٱلَّذ 

يَن ُهۡم يُرَ   ٧َويَۡمنَعُوَن ٱۡلَماُعوَن  ٦آُءوَن ٱلَّذ 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

ේ දිග න් ිගශ්වාසඅකරන්යන්අ

හයටඅලවවාද ක්අහයාඅේ දිග න්අ

ප්රතිඵක්ේ පපඅකරන්යන්අහයටඅ

තරවටුඅකිරීමක්අවශේ  න් 

ිගනිශ්ච අහයාඅලවසන්අදිය අ

ේ බොරුඅ ැයිඅපවසන්යන්ේ ේඅ

චරිතඅපිළිබහඅිගස්ථතරඅකිරීමක්.  

ිග්රහය : 



 

 

 

(1) ිගනිශ්ච අදිය අේ බොරුඅ ැයිඅ

පවසන්යන්අනුඹඅ

හයඳුයන්ේ යහිද?  

(2) එ අලයාා ාඅදැඩිඅ

ලවශයතාව කින්අේ පේ ළයඅිගටඅ

ඔහුටඅඋපකාරඅකිරීේ මන්අ

වළක්වාලයි. 

(3) දිළිඳුන්අහයටඅනහයාරඅසැපයීමටඅ

තමන්අඋයන්දුඅේ යොවයඅලතරමඅ

ඒඅසහහයාඅලන්අල වඅදිරිඅ

ේ යොගන්වයි.  

(4) ේ යොසැලකිලිමත්වඅ

මූනිච්ඡාවටඅසලාත අඉටුඅ

කරන්යන්අිගයාශඅේ ේවා!අ

දඬුවමටඅලක්අේ ේවා! 



 

 

 

(5) ඔවුහුඅඔවුන්ේ ේඅසලාත අඉටුඅ

කිරීමඅගැයඅසැලිකිලිමත්අ

ේ යොවූහය.අඑහිඅේ ේලාවඅලතපසුඅවීඅ

 යඅේ තක්ම ඒඅගැයඅඔවුන්අ

තැුරේ ේඅයැත.  

(6) ඔවුහුඅඔවුන්ේ ේඅයැමදුම්අහයාඅ

ඔවුන්ේ ේඅක්රි ාවන්අේ සසුඅ

ජය ාටඅේ පන්වතිඵ.අඑ අල් ලාහ්අ

ේ වනුේ වන් ලවාංකවඅසදුඅ

ේ යොකරතිඵ.  

(7) උදේඅකිරීේ මන්අහයානි ක්අ

ඇතිඵඅේ යොවයඅසුළුඅදෑඅපවාඅලන්අ

ල ටඅදීේ මන්අඔවුන්අවැළේ කතිඵ. 

 ُسوَرةُ الَكوثَر  



 

 

 

108අසූරත්අල් -කේස්ආ (ලසීමිත 

සම්පත්) 

මක්කාහ්ේ ේදී ේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ3කි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-3. ේ ද්ධවඅදූතඅමුහයම්මද්ධ 

(ස් ල් ලාහුඅලලයිහිඅවස් ලම්) 

තුමාඅේ වතඅල් ලාහ්අපිරියැමූඅ

භාගය අහයාඅඑතුමාණන්ටඅ

ලවමන් කළවුයටඅදුන්අ

ප්රතිඵචාර . 



 

 

 

1. නි තඅවශේ  න්මඅලපිඅනුඹටඅ

ලසීමිතඅවූඅසම්පත්අපිරියැමුේ වමු.අ

2. එබැිගන් නුඹඅනුඹේ ේඅ

පරමාධිපතිඵටඅසලාත අඉටුඅකරඅ

නුඹඅසේ තුරේ ේඅේ ගලඅකපාඅ

කැපඅකරනු.අ3. නි තඅවශේ  න්ම 

නුඹටඅේ දොස්ථඅපවරන්යාඅවයඅ

ඔහුම අේ පළපතඅේ යොමැත්තා. 

َك ٱۡلَكۡوثََر  َرب  َك َوٱۡنَحۡر  ١إ نَّآ أَۡعَطۡينََٰ إ نَّ  ٢فََصل   ل 

 ٣َشان ئََك ُهَو ٱۡۡلَۡبتَُر 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

ල් ලාහ් තමඅයබිවර ාටඅකරඅ

ඇතිඵඅනශි්ආවාද අහයාඅඑතුමාණන්අ

ේ කේ රහිඅිගේ රෝ  අහයාඅේ ක්රෝ  අ



 

 

 

දැක්වූවන්ේ ේඅමා්ආග කපාඅ

හයැරීම.  

ිග්රහය :  

(1) ලේ හයෝඅදූත !අලපිඅඔබටඅලධිකඅ

 හයපතඅපිරියැමුේ වමු.අ

ස්ථව්ආගේ  අඇතිඵඅකේස්ආඅයම් 

තටාක දඅඒවායින්අඑකකි.  

(2) ේ මමඅනශි්ආවාද අේ වනුේ වන්අ

ඔබඅල් ලාහ්ටඅයැමදුම්අකරමින්අ

ඔහුඅේ වනුේ වන්අසතුන්අකැපඅ

කරමින් ඔහුටඅකෘතේ ේදීඅවන්ය. 

(3) ඔබටඅඑේ රහිවඅේ දොස්ථඅ

පවරමින්අසටිඅල අස ලුමඅ

 හයපත්අදැයින්අකපාඅහයරියඅලදී.අ



 

 

 

ඔහුඅගැයඅසහිපත් කරනුඅලබයඅ

ිගට, ඔහුේ ේඅයපුරුකමඅ

ඈදාේ ගයඅඔහුඅසහිපත්අකරයඅ

ලදී.  

ේ මමඅපාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· ඉස්ථලාම අතුළඅනරක්ෂාේ ේඅ

වැදගත්කම, · මූණිච්චාවඅ

සත්තුළඅඇතිඵඅේ රෝග කි.අඑ  

ස ලුඅක්රි ාඅනිපලලඅකරඅදමනුඅ

ඇත.අ· ලැබූඅනශි්ආවාද න්අ

කෘතේ ේදී ේ ලසන්අපිළිගැීයමඅ

තුළින්අඒවාඅතවඅතවත්අලධිකඅ

කරවයි.අ· ල් ලාහ්අලබි සඅයබි 

(ස් ල් ලාහුඅලලලහිඅවස් ලම්) 

තුමාණන්අේ කේ රහිඅවූඅගරුත්ව අ



 

 

 

එතුමාණන්ට හිමිඅනරක්ෂාව, 

එතුමාණන්වඅේ මේ ලොේ ේදීඅහයාඅ

මතුේ ලොේ ේදීඅගරුඅේ කොටඅතිඵබීම. 

 ُسوَرةُ الَكاف ُرونَ 

109අසූරත්අල් -කාෆිරූන් (ේ ද්ධව 

ප්රතිඵක්ේ පපකේ  ෝ) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ6අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 



 

 

 

1-6. ේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පපකයින්ේ ේඅ

දහයමින්අහයාඅඔවුන්ේ ේඅ

ඇදහිලිවලින්අවැළකීඅසටීමඅ

ලනිවා්ආ  අබවඅදැන්වීම. 

1. (යබිඅමුහයම්මද්ධ) පවසනු.අලේ හයෝඅ

ේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පපකයිනි!අ2. 

නුඹලාඅයමඳිය දෑඅමමඅ

ේ යොයමඳිමි.අ3. තවදඅනුඹලාඅදඅ

මාඅයමඳියඅදෑඅයමඳින්යන්අ

ේ යොවන්යාහු .අ4. තවදඅනුඹලාඅ

යැමඳූ දෑඅමමඅයමදින්ේ යක්අ

ේ යොවූේ  මි.අ5. තවදඅනුඹලාඅදඅමාඅ

යමඳියඅදෑඅයමඳින්යන්අ

ේ යොවන්යාහු .අ6. නුඹලාට 

නුඹලාේ ේඅදහයම .අමටඅමාේ ේඅ

දහයම . 



 

 

 

ف ُروَن  ٓأَيَُّها ٱۡلَكَٰ َوََّلٓ  ٢ََّلٓ أَۡعبُدُ َما تَۡعبُدُوَن  ١قُۡل يََٰ

ب دُوَن َمآ أَۡعبُدُ  ا َعبَدتُّۡم  ٣أَنتُۡم َعَٰ  ٤َوََّلٓ أَنَ۠ا َعاب ٞد مَّ

ب دُوَن َمآ أَۡعبُدُ  ين   ٥َوََّلٓ أَنتُۡم َعَٰ ينُُكۡم َول َي د   ٦لَُكۡم د 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

ේ දිග න්ට නේ ද්ධශඅතැබීේ මන්අ

මිදීේ ම්අහයාඅයැමදුමඅඔහුටඅ

පමණක්අසදුඅකිරීේ ම්අප්රකාශය .අ

ලවයතභාව අහයාඅනේ ද්ධශ  

ලතරඅවූඅපූ්ආණඅේ වයස.  

ිග්රහය :  

(1) ලේ හයෝඅදූත අ,අල් ලාහ්අපිළිබහඅ

ප්රතිඵක්ේ පප කරන්යන්අලමතාඅ

“ලේ හයෝඅප්රතිඵක්ේ පපඅකරන්යනි“ 

 ැයිඅපවසනු.  



 

 

 

(2) දැනුදුඅේ හයෝඅමින්අඉදිරි ටඅේ හයෝඅ

නුඹලාඅවැදුම්අපිදුම්අකරයඅ

පිළිමවලටඅමමඅකිසේ ස්ථත්අ

යැමදුම්අේ යොකරමි.  

(3) මමඅකවරඅේ කයුරවඅයැමදුම්අ

කරඅසටින්ේ යම්අදඅඔහුටඅ

යැමදුම්අකරන්යන්අේ ලසඅ

නුඹලාදඅයැත.අඔහුඅඒකී  වූඅ

ල් ලාහ් .  

(4) නුඹලාඅයමදිමින්අසටිඅදෑඅ

යැමදුම්අකරන්ේ යුරඅේ ලසඅමමඅදඅ

යැත.  

(5) මමඅකවරඅේ කයුරඅයැමදුම්අ

කරඅසටින්ේ යම්අදඅඔහුටඅ

යැමදුම්අකරන්යන්අේ ලසඅ



 

 

 

නුඹලාදඅයැත.අඔහුඅඒකී  වූඅ

ල් ලාහ් . 

(6) නුඹලාඅේ වනුේ වන්අකවරඅ

දහයමක්අනුඹලාඅිගසන්අනරම්භඅ

කරඅඇත්ේ ත්දඅඑ අනුඹලාඅසතු .අ

ල් ලාහ්අමා ේ වතඅපහයළඅකළඅ

මාේ ේඅදහයමඅමාඅසතු . 

 ُسوَرةُ النَّۡصر  

110අසූරත්අලන්-යස්ථ්ආ (උපකාර ) 

මදීයාේ වහිඅදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ3අකි. 

يم  ب ۡسم  ٱ ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  َّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-3. මක්කාහ්අජ ්රහයණ  හයාඅ

එ අයබි (ස් ල් ලාහුඅලලයිහිඅ

වස් ලම්) තුමාණන්ටඅනි තඅ

වශේ  න්මඅහිමිඅවයඅබවඅදැනුම්අ

දීම. 

1. ල් ලාහ්ේ ේඅඋපකාර අහයා 

(මක්කාහ්) ජ ්රහයණ අපැමිණිඅ

ිගටඅද, 2. තවද, ල් ලාහ්ේ ේඅදහයමඅ

තුළටඅජය ාඅසමූහයඅවශේ  න්අ

පිිගේ සනුඅනුඹඅදකියඅිගටඅද, 3. 

එිගටඅනුඹඅනුඹේ ේඅ

පරමාධිපතිඵේ ේ ප්රශාංසාවඅතුළින්අ



 

 

 

ඔහුඅවඅපිිගතුරුඅකරනු.අතවදඅ

ඔහුේ ගන්අසමාවඅල ැදඅසටිනු.අ

නි තඅවශේ  න්ම ඔහුඅ

ලතිඵක්ෂමාශීලීඅිග . 

ۡدُخلُوَن َوَرأَۡيَت ٱلنَّاَس يَ  ١إ ذَا َجآَء نَۡصُر ٱَّللَّ  َوٱۡلفَۡتُح 

ين  ٱَّللَّ  أَۡفَواٗجا  فََسب  ۡح ب َحۡمد  َرب  َك َوٱۡستَۡغف ۡرهُُۚ  ٢ف ي د 

ا  ابََۢ  ٣إ نَّهُۥ َكاَن تَوَّ

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

 යබි (ස් ල් ලාහුඅලලලහිඅ

වස් ලම්) තුමාේ ේඅලවසාය අ

ළඟාඅවීඅඇතිඵඅබවඅේ පන්වාඅ

ේ දයවාක්අේ මන්මඅඉස්ථලාමේ   

ලවසාය අවන්ේ න්අඋපකාර අහයාඅ

ජ ්රහයණ අබවත්අඑ අඇතිඵඅවූඅ

ිගටකඅසදුඅකළඅයුතුඅ



 

 

 

නගමානුකූලඅකටයුත්තත් 

පැහයැදිළිඅකිරීම.  

ිග්රහය :  

(1) ලේ හයෝඅදූත , ඔේ ේඅදහයමටඅ

ල් ලාහ්ේ ේඅඋපකාර  පැමිණිඅ

ිගට, එ  ේ ගෞරව ටඅපත්අවයඅ

ිගට, මක්කාහ් ජ ්රහයණ අසදුඅ

වයඅිගට,  

(2) කණ්ඩා ම්අකණ්ඩා ම්අ

වශේ  න්අජය ාඅඉස්ථලාම අ

තුළටඅපිිගේ සනුඅනුඹඅ

දකින්ේ යහි . 

(3) ඔබඅකවරඅවැදගත්අ

කරුණකටඅඑවනුඅලැබුේ ේදඅඑමඅ



 

 

 

කටයුත්තඅලවසන්අවීඅඇතිඵඅබවටඅ

ේ ම අසළුරණක්අබවඅදැය 

ගන්ය.අඑබැිගන්අඋපකාර අහයාඅ

ජ ්රහයණ අනශි්ආවාදඅකළඅ

ඔබේ ේඅප්රමාධිපතිඵටඅකෘතාවනුඅ

පිණිසඅඔහුේ ේ ප්රශාංසාේ වන්අඔබඅ

ඔහුවඅපිිගතුරුඅකරනු.අඔහුේ ගන්අ

සමාවඅල ැදඅසටිනු.අඔහුඅතමඅ

ගැත්තන්ේ ේඅපශ්චාත්තාප  

පිළිේ ගයඅඔවුයටඅසමාවඅ

ේ දන්යා . 

 ُسوَرةُ الَمَسد  

111අසූරත්අල් -මසද්ධ (රටඅඉඳි 

ේ කඳි) 



 

 

 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ5අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-5. ලබූඅලහයේඅේ වතඅහයා ඔහුේ ේඅ

බිරි අේ වතඅවූඅනේ ක්රෝශ අහයාඅ

ඔවුන්අේ දේ දයාඅරැේ හයඅ

ස්ථාාය . 

1. ලබූඅලහයේේ ේඅදෑත්අිගයාශඅ

ේ ේවාඅ!අඔහුඅදඅිගයාශඅේ ේවාඅ!අ2. 

ඔහුේ ේඅ ය අද ඔහුඅඉපැයූඅදෑඅදඅ

ඔහුටඅලලක්අේ ගයඅදුන්ේ න්අයැත.අ



 

 

 

3. මතුවටඅඔහුඅලේනිඅජාලාේ වන්අ

යුත්අගින්යට පිිගසඅදැේ වනුඅඇත.අ

4. තවදඅදරඅඋසුලන්නි ක්අවූඅ

ඔහුේ ේඅබිරි අද5. ඇ ේ ේඅ

ේ ගේ ලහිඅඉඳිඅේ කඳිඅවලින් යුත්අ

කඹ කි. 

َمآ أَۡغنَىَٰ َعۡنهُ َمالُهُۥ َوَما  ١تَبَّۡت يَدَآ أَب ي لََهٖب َوتَبَّ 

َوٱۡمَرأَتُهُۥ  ٣َسيَۡصلَىَٰ نَاٗرا ذَاَت لََهٖب  ٢َكَسَب 

الَةَ ٱۡلَحَطب   َسد َۢ  ٤َحمَّ ن مَّ َها َحۡبٞل م   يد   ٥ف ي ج 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

ල් ලාහ්ව ප්රතිඵක්ේ පපඅකිරීේ මන්අ

යුත්අපරම්පරාවකඅහයාඅකී්ආතිඵ කඅ

ලලඅරහිතභාව .  

ිග්රහය :  



 

 

 

(1) යබි (ස් ල් ලාහුඅලලලහිඅ

වස් ලම්) තුමාේ ේඅමහයප්පාඅ

ේ කයුරඅවූ, ලේදු්  මුත්තලිේේ ේඅ

පුත්අලබූඅලහයේඅයබිඅතුමාණන්ටඅ

හිාංසාඅහයාඅේ ේදයාඅේ ගයඅේ දමින්අ

කටයුතුඅකළඅනකාර  

ේ හ්තුේ වන්අඔහුේ ේඅදෑත්අ

ිගයාශ ටඅපත්අිග .අඔහුඅ

හයරිහයම්බඅකළඅදෑදඅිගයාශඅවීඅ

ගිේ   .  

(2) ඔහුේ ේඅ ය අේ හයෝඅඔහුේ ේඅ

දරුවන්අලතරින්අකවරඅකරුණක්අ

ේ හයෝඅඔහුවඅමුදවාඅගන්යටඅඔහුටඅ

ප්රේ  ෝජයවත් වූේ  ද? ඔහුව 

දඬුවමින්අමුදවාලන්යටඅඒඅේ දකඅ

ඉදිරිපත්අවූේ  අයැත.අඑේ මන්මඅ



 

 

 

ඔහුටඅඒඅේ දකඅනශි්ආවාද අ

ේ ගයඅදුන්ේ න්ද යැත.  

(3) ලේනිඅජාලාේ වන්අයුත්අ

ගින්යටඅමළවුන්අේ කේ රන්අ

යැගිටුවනුඅලබයඅදියේ  දීඅඔහුඅ

පිිගේ සනුඅඇත. එහිඅඋපණේ  න්අ

ඔහුඅතැේ වනුඅඇත.  

(4) යබි (ස් ල් ලාහුඅලලලහිඅ

වස් ලම්) තුමාණන්අ යඅඑයඅ

මඟඅකටුඅලතුඅදමමින්අ

එතුමාණන්වඅහිාංසාවට ලක්අකළඅ

ඔහුේ ේඅබිරි අවූඅඋම්මුඅජීම් දඅ

නිර ටඅපිිගේ සනුඅඇත.  

(5) නිර ටඅඇදේ ගයඅ යඅඉඳිඅ

ේ කඳිවලින්අලඹරාඅසාදයඅලදඅ



 

 

 

කඹ ක්අඇ ේ ේඅේ ගේ ලහිඅ

තිඵේ බනුඅඇත.  

ේ මමඅපාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත   

· ේ දිග න්අප්රතිඵක්ේ පපඅ

කරන්යන්ේ ගන්අේ වන්වඅසටීම.අ· 

ලැබූඅනශි්ආවාදවලටඅකෘතේ ේදීඅ

ේ ලසන්අමුහුණඅදීම.අ· සූරාඅල් අ

මසද්ධඅයම්අේ මමඅපරිච්ේ ේද අ

යබිත්ව ටඅසාක්ිඅකි යඅසූරාඅ

ලතුරින්අඑකකි.අේ හ්තුවඅලබූඅ

ලහයේ ේ ද්ධවඅප්රතිඵක්ේ පපක ුරඅ

ේ ලසන්මඅමි ැේ දනුඅඇතැයිඅඑ අ

තීන්දුඅකරඅතිඵබිණ.අඒඅලනුවඅඔහුඅ

වසරඅදහය කට පසුවඅඑේ ලසමඅ

මි ැදුේ ණ් .අ· ේ දිග න්අ



 

 

 

ප්රතිඵක්ේ පපඅකරන්යන් ිගවාහයඅවීඅ

සටියඅබිරි න්ේ ේඅතත්ත්ව . 

ۡخََّلص    ُسوَرةُ اۡل 

112 සූරත්අල් -ඉක්ලාස්ථ (චිත්තඅ

පාරිශුද්ධධි ) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ4අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-4. ල් ලාහ්ේ ේඅඒකී භාව , 

පිේ  ුරඅේ හයෝඅදරුවුරඅේ හයෝඅහයවු් අ



 

 

 

කරුවුරඅේ හයෝඅඔහුටඅසමායඅ

කිසවුරඅේ හයෝඅඔහුටඅේ යොමැතිඵඅ

බවඅපවසමින් ඔහුඅවඅපිිගතුරුඅ

කිරීම. 

1. (යබිඅමුහයම්මද්ධ) පවසනු.අඔහුඅ

එයම්අල් ලාහ්අඒකී  .අ2. 

ල් ලාහ්අස්ථවාධීය . 3. ඔහුඅ

ජනිතඅේ යොකේ ේ .අතවදඅජනිතඅ

කරනුඅේ යොලැබුේ ේ .අ4. තවදඅ

ඔහුටඅසමායඅකිසේ වුරඅ

ේ යොමැත. 

ُ أََحدٌ  َمدُ  ١قُۡل ُهَو ٱَّللَّ ُ ٱلصَّ  ٣لَۡم يَل ۡد َولَۡم يُولَۡد  ٢ٱَّللَّ

 ٤َولَۡم يَُكن لَّهُۥ ُكفًُوا أََحدَُۢ 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  



 

 

 

පූ්ආණභාව ේ  න් ල් ලාහ්අ

ිගේ ශ්ිතවීමඅපිළිබහඅතහයවුරුඅ

කිරීමඅහයාඅලඩුපාඩුඅසහිතඅේ සසුඅ

ේ ද්ධවත්ව න් 

ිග්රහය :  

(1) (ලේ හයෝඅදූත !) නුඹඅේ මේ ස්ථඅ

පවසනු:අල් ලාහ්අවයඅඔහුඅ

ේ ද්ධවත්වේ  න්අතනිඅවූඅේ කේ යකි.අ

පිදුම්අලබන්යට ඔහුඅහයැරඅ

ේ වයත්අකිසවුරඅයැත.  

(2) පූ්ආණඅහයාඅලලාංකාරඅගුණාාංගඅ

තුළඅඋපරිමේ  න්මඅකී්ආතිඵ ටඅ

පත්අප්ර ානි ාඅඔහු .අස ලුඅ

මැවීම් ඔහුේ ගන්අ ැේ පනුඅඇත.  



 

 

 

(3) ඔහුඅකිසවුරඅජනිතඅකේ ේඅ

යැත.අඑේ ස්ථමඅකිසේ වක්අිගසන්අ

ඔහුවඅජනිතඅකරනුඅලැබුේ ේදඅ

යැත.අපිිගතුරු ඔහුටඅකිසදුඅ

දරුවුරඅේ හයෝඅපි ුරඅේ හයෝඅයැත.  

(4) ඔහුේ ේඅමැවීම්අතුළඅඔහුටඅ

සමායඅකිසදුඅඋපමාවක්අයැත.  

 ُسوَرةُ الفَلَق  

113අසූරත්අල් -ෆලක් 

(ලරුේ ණෝද ) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ4අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ



 

 

 

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 

1-5. මැවීම්අතුළින්අසදු වයඅ

හයානිවලින්අනරක්ෂාවඅ

උත්තරීතරඅල් ලාහ්අේ වතිඵන්අ

පැතීමඅලනිවා්ආ  . 

1.(යබිඅමුහයම්මද්ධ) නුඹඅපවසනු.අ

ලරුේ ණෝදේ  අපරමාධිපතිඵඅේ වතඅ

මමඅනරක්ෂාවඅපතමි. 2. ඔහුඅ

මැවූඅදෑහිඅහයානිේ  න්අදඅ3. තවදඅ

ලඳුරඅපැතිඵරුනුඅිගටඅඑහිඅ

හයානිේ  න්අදඅ4. තවදඅගැටඅමත 

පිඹින්නි න්ේ ේ(හූනි ම්අ

කාරි න්ේ ේ) හයානිේ  න්අදඅ5. 



 

 

 

ඊ්ආෂයාඅකරන්යාඅඊ්ආෂයාඅකළඅ

ිගටඅඑහි හයානිේ  න්අද 

(නරක්ෂාවඅපතමි.) 

ن َشر   َما َخلََق  ١قُۡل أَُعوذُ ب َرب   ٱۡلفَلَق   ن  ٢م  َوم 

ٍق إ ذَا َوقََب  ت  ف ي ٱۡلعُقَد   ٣َشر   َغاس  ثََٰ ن َشر   ٱلنَّفََّٰ َوم 

ٍد إ ذَا َحَسدَ  ٤ ن َشر   َحاس   ٥َوم 

ඉලක්කගතඅකරුණු:  

බාහිර ේ ලසන්අසදුවයඅ

හයානිවලින්අනරක්ෂාවඅහයාඅ

රැකවරණ අල් ලාහ්ේ ගන්අ

පැතීම.  

ිග්රහය :  

(1) ලේ හයෝඅදූත , ඔබ පවසන්යඅ

මමඅහිමිදිරිේ  දීඅ



 

 

 

පරමාධිපතිඵ ාණන්ේ ගන්අ

නරක්ෂාවඅපතමි.අඔහුේ ගන්අ

රැකවරණ අපතමි. 

(2) ේ ේදයාඅේ ගයඅේ දයඅ

මැවීම්වලඅහයානිේ  න්අද 

(3) ේ සොරඅසතුරන්අහයාඅ

සතුන්ේ ගන්අරාත්රිේ  දීඅසදුිග අ

හයැකිඅහයානිේ  න්අදඅමමඅ

ල් ලාහ්ේ ගන්අනරක්ෂාව පතමි.  

(4) ගැටමතඅපිඹඅහූනි ම්අකරයඅ

හූනි ම්අකරුවන්අහයාඅසූනි ම්අ

කාරි න්ේ ේඅයපුේ රන්දඅමමඅ

ඔහුේ ගන්අනරක්ෂාව පතමි.  



 

 

 

(5) සදුඅකරයඅ ම්අක්රි ාවක්අ

තුළින්අඊ්ආෂයාවක්අඇතිඵඅ

වන්ේ න්දඅඑේ ස්ථඅඊ්ආෂයාඅ

කරන්යාේ ේඅහයානිේ  න්ද මමඅ

නරක්ෂාවඅපතමි. 

 ُسوَرةُ النَّاس  

114අසූරත්අලන්-යාස්ථ (මිනිසුන්) 

මක්කාහ්ේ ේදීඅේ හයළිදරේඅ

ේ කරුණකි.අන ාත්අ6අකි. 

يم   ح  ن  ٱلرَّ ۡحَمَٰ  ب ۡسم  ٱَّللَّ  ٱلرَّ

ලපරිමිත ද ාන්ිගතඅලසමසමඅ

කරුණාන්ිගතඅල් ලාහ්ේ ේඅ

යාමේ  නි. 



 

 

 

1-6. ජින්අහයාඅමිනිසුන් ලතුරින්අවූඅ

යපුරුඅබලේ ේග න්ේ ගන්අ

නරක්ෂාවඅල් ලාහ්අේ වතිඵන්අ

පැතීමඅලනිවා්ආ  . 

1. (යබිඅමුහයම්මද්ධ) නුඹඅපවසනු.අ

මිනිසුන්ේ ේඅපරමාධිපතිඵඅේ වතඅ

මමඅනරක්ෂාව පතමි.අ2. (ඔහු) 

මිනිසුන්ේ ේඅරජු .අ3. මිනිසුන්ේ ේඅ

ේ දිග ා .අ4. කිලිටිඅුරුරස්ථඅ

ඇතිඵකරන්යාේ ේ හයානිේ  න් 

(නරක්ෂාවඅපතමි.) 5. ඔහුඅ

වයාහිඅමිනිසුන්ේ ේඅසත්අතුළඅ

ුරුරස්ථඅඇතිඵඅකරවයි.අ6. (ඇේ සය 

ේ යොේ පේ යයඅජීවීඅිගේ ශ්ෂ ක්අවූ) 

ජින්නුන්ේ ගන්දඅමිනිසුන්ේ ගන්දඅ

ේ වයි. 



 

 

 

ه  ٱلنَّاس   ٢َمل ك  ٱلنَّاس   ١قُۡل أَُعوذُ ب َرب   ٱلنَّاس  
إ لََٰ

ن َشر   ٱۡلَوۡسَواس  ٱۡلَخنَّاس   ٣ ُس ف ي  ٤م  ي يَُوۡسو  ٱلَّذ 

نَّة  َوٱلنَّاس   ٥ُصدُور  ٱلنَّاس   َن ٱۡلج   ٦م 

 ඉලක්කඅගතඅකරුණු:  

ේ ෂයිතාන්ේ ේඅ-සාතාන්ේ ේ-අ

හයානිේ  න්, ඔහුඅඇතිඵඅකරවයඅ

ුරුරේ සන් හයාඅරහයසගතඅසදුවයඅ

හයානිේ  න්අීමදීමටත්අනරක්ෂාවඅ

ලැබීමටත්අල් ලාහ්ේ ගන්අපැතීම.  

ිග්රහය :  

(1) ලේ හයෝඅදූත !අඔබඅපවසන්යඅ

මමඅමිනිසුන්ේ ේඅ

පරමාධිපතිඵ ාණන්ේ ගන්අ



 

 

 

නරක්ෂාවඅපතමි. ඔහුේ ගන්අ

රැකවරණ අපතමි. 

(2) ඔහුඅමිනිසුන්ේ ේඅරජු .අඔහුඅ

කැමතිඵඅේ ද්ධඅඔවුන්අලතරඅ

ක්රි ාත්මකඅකරවයි.අඔහුඅහයැරඅ

ේ වයත්අකිසදු හිමිකරුවුරඅ

ඔවුයටඅේ යොමැත.  

(3) ඔවුන්අිගසන්අසැබෑඅේ ලසඅ

යැමදුමටඅලක්අිග අයුත්තා .අ

ඔහුඅහයැරඅසැබෑඅේ ලසඅයැමදුම්අ

ලැබි අයුතු ේ වයත්අකිසවුරඅ

ඔවුයටඅේ යොමැත.  

(4) මිනිසාඅල් ලාහ්වඅේ මේ යහිඅ

කිරීේ මන්අේ යොසළකාඅහයැරුණුඅ

ිගටඅඔහුඅතුළටඅුරුරස්ථඅේ හයළයඅ



 

 

 

ේ ෂයිතාන්ේ ේ හයානිේ  න්අ

නරක්ෂාවඅපතමි.අමිනිසාඅ

ල් ලාහ්වඅේ මේ යහිඅකළඅිගටඅ

ඔහුඅනපස්ථසටඅ නුඅඇත.  

(5) ඔහුඅමිනිසාේ ේඅහයදවත්අවලටඅ

ුරුරස්ථඅේ හයළයි.  

(6) ඔහුඅජින්නුන්අලතරඅේ මන්මඅ

මිනිසුන්අලතරදඅේ වතිඵ.  

ේ මමඅපාඨ න්හිඅලන්ත්ආගත  

· ස ලුඅපූ්ආණඅගුණාාංගඅල් ලාහ්අ

සතුඅබවටත්අලඩුපාඩුඅසහිතඅ

ගුණාාංගඅඔහුටඅයැතිඵඅබවටත්අ

තහයවුරු කිරීම.අ· හූනි ම්වලඅ

බලපෑම්අඇතිඵඅබවඅතහයවුරුඅකිරීම 



 

 

 

හයාඅඑහිඅප්රතිඵකාර අ

ල් ලාහ්ේ ගන්අඉ් ලාඅසටි අයුතුඅ

 ැයිඅලව ාරණ අකිරීම.අ· 

ුරුරසටඅප්රතිඵකාර අල් ලාහ්වඅ

ේ මේ යහිඅකිරීමත්අ

ේ ෂයිතාන්ේ ගන්අනරක්ෂාවඅ

ල් ලාහ්ේ ගන්අඉ් ලා සටීමත් .  


