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30 සූ ත් අර්-රූම් (ර ෝමවරු) 

මක්කාහ්රවහි දී රහළිද ව් රකරුණකි.    ආයාත් (වැකි) 60 කි. 

ْيمِه الرَّمحنِه اللهِ ِمْسِب  الرَّحه
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්රේ නාමරයනි. 

1-7 ර ෝමානුවන් හා පර්සියානුවන් පිළිබඳ රනොදත් කරුණු රහළිද ව් කිරීම, 

ඒ සම්බන්ධරයන් රේව ආරේශකයින් සමග වාද කිරීම. 

අලිෆ්, ලාම් මීම් {1} المِ
ර ෝමය ආක්රමණය ක නු ලැබීය. ُِوم ِالرُّ ِ{2} ُغلهَبته
එම භූමියට කිට්ටුරවහි. ඔවුන් 

ආක්රමණය ක නු ලැබුවායින් පසු 

ඔවුන් (නැවත) මතු ආක්රමණය 

ක නු ඇත. 

ِ َِوُهْمِمهْنَِبْعده ْرضه
َ
ْدََنِاْْل

َ
ِأ ِفه

ْمَِسَيْغلهُبونَِ ِ{3} َغلَبههه

(එය) වස  කිහිපයක් තුළ රව්. රප  

හා පසු සියලු කරුණු අල්ලාහ් 

සතුය. තවද එදින රදවියන් විශ්වාස 

ක න්රනෝ (මුඃමින්වරු) සතුටු 

රවති. 

نهنَيِ ِسه هْضعه ِب هِِۗ  ِفه َّ ْمرُِِلِله
َ
ِمهنِِْاْْل

َِيْفَرحَُِِويَْوَمئهذِ ِۗ  َِبْعدَُِِومهنَِِْقْبُلِ
ِ{4} الُْمْؤمهُنونَِ

අල්ලාහ්රේ උදව් ව මගින් ඔහු 

අභිමත ක න අයට උපකා  ක යි. 

තවද ඔහුමය සර්ව බලධාරී මහා 

කරුණාන්විත. 

ِه هَنْْصهِالِلَّ ِۗ  ِيََشاءَُِِمنَِِْيْنُْصُِِۗ  ب
َعزهيزَُِِوُهوَِ

يمُِِالْ ِ{5} الرَّحه

තවද (ර ෝමය ආක්රමණය) 

අල්ලාහ්රේ ප්රතිඥාවයි. අල්ලාහ් 

ඔහුරේ ප්රතිඥාව කඩ රනොක යි. 

නමත් ජනයා අතුරින් බහුත යක් 

රදනා රනොදනිති. 

ِه ُُُِِيْلهُفَِِلِِۗ  َوْعَدِالِلَّ ِوَْعَدهُِِالِلَّ
نَِّ كه

ْكَثََِِولََٰ
َ
ِِأ َِلِِانلَّاسه
ِ{6} َيْعلَُمونَِ
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රමරලොව ජීවිතරේ මතුපිටින් වූ දෑ 

ඔවුහු දනිති. නමත් මතු රලොව 

පිළිබඳ ව ඔවුහු අනවධානීහුය. 

ْنَياِ ادلُّ ََياةِه
ْ
َيْعلَُموَنَِظاههًراِمهَنِاْل

ُهْمََِغفهلُونَِ َرةِه ِاْْلخه ِ{7} َوُهْمَِعنه
8. විශ්වය පිළිබඳ සිතා බලා විශ්වාස ක නු. 

ඔවුහු තමන් ගැන කල්පනා 

රනොකරළහු ද? අහස් හා 

මහරපොරළොව ද ඒ රදක අත  ඇති 

දෑ ද යුක්තිරයන් හා නියමිත කාල 

සීමාවක් සහිත ව මිස අල්ලාහ් 

රනොමැව්රව්ය. තවද ජනයා අතුරින් 

බහුත යක් රදනා ඔවුන්රේ 

ප මාධිපතිරේ හම ව ප්රතික්ර ේප 

ක න්රනෝ රවති. 

ْمِ هه ْنُفسه
َ
ِأ ُرواِِفه

َولَْمَِيَتَفكَّ
َ
َِماِۗ  أ

َُِِخلََقِ َماَواتهِِالِلَّ ْرَضِِالسَّ
َ
َِوَماَِواْْل

ِِبَيَْنُهَما َق ِِإهلَّ
ْ
هاْل َجل ِِب

َ
ِۗ  ُِمَسًّمِِوَأ

هنَِّ ِِمهنََِِكثهريًاَِوإ هلهَقاءهِِانلَّاسه َِرب ههمِِْب
ِ{8} لَََكفهُرونَِ

9-10 සතය පිටුපෑවුන්රේ විනාශය දැක ඉන් පාඩමක් ලැබීම.ِ
මහරපොරළොරව් සැරිස ා ඔවුනට 

රප  සිටියවුන්රේ අවසානය 

රකරසේ වී දැයි ඔවුහු අධීක් ණය 

ක  රනොබැලුරවහු ද? ඔවුහු 

රමොවුනට වඩා ශක්තිරයන් අධික 

වූහ. ඔවුහු මහරපොරළොරව් 

අස්වැේදූහ. රමොවුන් පාලනය කළ 

දෑට වඩා ඔවුහු එය අධික රලස 

පරිපාලනය කරළෝය. ඔවුන් රවත 

ඔවුන්රේ දූතවරු පැහැදිලි සාධක 

සමඟ පැමිණියහ. ඔවුනට අප ාධ 

කිරීමට අල්ලාහ්ට රනොවීය. එනමත් 

ඔවුහු ඔවුනටම අප ාධ ක ගන්නන් 

වූහ. 

َِفَيْنُظُرواِ ْرضه
َ
ِاْْل رُيواِِفه َولَْمِيَسه

َ
أ

ْمِ هيَنِمهْنَِقْبلههه
َكْيَفََِكَنََِعقهَبُةِاَّلَّ

َشدَََِِّكنُواِۗ  
َ
ةًِِمهْنُهمِِْأ ثَاُرواِقُوَّ

َ
ِوَأ

ْرَضِ
َ
ْكَثَِِوََعَمُروَهاِاْْل

َ
اِأ ِمهمَّ

ُِرُسلُُهمِِْوََجاَءْتُهمَِِْعَمُروَها
هاْْلَي َناتهِ ََُِِكنََِِفَماِۗ  ِب َْظلهَمُهمِِْالِلَّ ِِله
نِْ كه

ْنفََُِِكنُواَِولََٰ
َ
َسُهْمِأ

ِ{9} َيْظلهُمونَِ
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පසුව ඔවුන් අල්ලාහ්රේ වදන් 

රබොරු කළ බැවින් ද ඒවා පිළිබඳ 

ඔවුන් ස දම් කළ බැවින් ද (එවන්) 

නපුරුකම් කළවුන්රේ අවසානය 

නපුරු විය.  

َساُءواِ
َ
هيَنِأ ََِكَنََِعقهَبَةِاَّلَّ ُثمَّ

ِه ِالِلَّ هآيَاته بُواِب
ْنَِكذَّ

َ
ِأ ىَٰ

َ
وأ السُّ

هَهاِيَْسَتْهزهئُونَِ ِ{10} َوََكنُواِب
11-16 නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනරේ තත්ත්වය. 

අල්ලාහ් මැවීම් ප්රථරමෝත්පාදනය 

ක යි. පසු ව එය ප්රතිඋත්පාදනය 

ක යි. පසු ව ඔහු රවතටමය නුඹලා 

නැවත රයොම ක නු ලබනුරේ.  

ِ هَِلْهه ِإ ِيُعهيُدهُُِثمَّ َقُِثمَّ
َلْ
ْ
ِاْل

ُ
َِيْبَدأ ُ الِلَّ
ِ{11} تُرَْجُعونَِ

තවද අවසන් රහෝ ාව සිදු වන දින 

වැ දිකරුරවෝ බලාරපොර ොත්තු සුන් 

ක  ගනිති. 

اَعُةُِيْبلهُسِ َويَْوَمَِتُقوُمِالسَّ
ِ{12} الُْمْجرهُمونَِ

ඔවුන්රේ හවුල්කරුවන් අතුරින් 

ඔවුන් රවනුරවන් මැදිහත්වන්රනෝ 

ඔවුනට රනොවීය. තවද ඔවුහු 

ඔවුන්රේ හවුල්කරුවන් ප්රතික්ර ේප 

ක න්නන් වූහ.  

ْمَِولَْمِيَُكْنِلَُهْمِمهْنِ ههه ََكئ ُُشَ
ْمِ ههه ََكئ هُُشَ ُشَفَعاُءَِوََكنُواِب

ِ{13} ََكفهرهينَِ
තවද අවසන් රහෝ ාව සිදු වන දින 

ඔවුහු රවන් රවන් ව යති 
ِ اَعُةِيَْوَمئهذ  َويَْوَمَِتُقوُمِالسَّ

ِ{14} َيَتَفرَّقُونَِ
විශ්වාස රකොට යහකම් කළ අය වූ 

කලී ඔවුහු (ස්වර්ග) උයරනහි සතුටු 

ක වනු ලබති. 

لُواِ هيَنِآَمُنواَِوَعمه اِاَّلَّ مَّ
َ
فَأ

ِ َِرْوَضة  َِفُهْمِِفه َاته اْله الصَّ
ونَِ ِ{15} ُُيََْبُ

තවද ප්රතික්ර ේප රකොට අපරේ 

වදන් හා මතු රලොව හම ව රබොරු 

කළ අය වූ කලී එවිට ඔවුහු 

هَناِ هآيَات بُواِب
هيَنَِكَفُرواَِوَكذَّ اِاَّلَّ مَّ

َ
وَأ

هَقا َِول ِالَْعَذابه هَكِِفه
َٰ
وََل
ُ
فَأ َرةِه ءهِاْْلخه

ونَِ ِ{16} ُُمََْضُ
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දඬුවරමහි සම්මඛ ක වනු 

ලබන්රනෝය. 

17-27 අල්ලාහ්රේ ඒකීයභාවය, ඔහුරේ බලය හා ඔහුරේ ආශිර්වාද 
රවනුරවන් ඔහුව පිවිතුරු කිරීම හා ප්රශංසා කිරීම. 

අල්ලාහ් සුවිශුේධය. එබැවින් නුඹලා 

සවස් කාලයට එළැරඹන විටත් 

නුඹලා උදෑසන පිබිරදන විටත් ඔහු 

සුවිශුේධ ක නු. 

نَيِ نَيُِتْمُسوَنِوَحه حه ِه فَُسْبَحاَنِالِلَّ
ِ{17} تُْصبهُحونَِ

තවද සන්ධයා කාලරේ හා නුඹලා 

මධයාාහ්න කාලයට එළැරඹන 

විටත් අහස්හි හා මහරපොරළොරවහි 

සියලු ප්රශංසා ඔහු සතුය. 

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ِالسَّ َْمُدِِفه

ْ
َوََلُِاْل

نَيِ ًياِوَحه ِ{18} ُتْظههُرونََِوَعشه

ඔහු මළ දැයින් ජීවී දෑ රහළි ක යි. 

තවද ජීවී දැයින් මළ දෑ රහළි ක යි. 

මහරපොරළොවට, එය මිය ගිය පසු ව 

ඔහු යළි ජීවය රදයි. එරලසය 

නුඹලා (මළවුන් රකර න්) බැහැ  

ක නු ලබනුරේ.  

رهُجِ
ُُيْ َِو ِمهَنِالَْمي ته رهُجِالََْحَّ

ُُيْ
ْرَضِ

َ
ِاْْل َِوُُيِْيه ََح 

الَْمي َتِمهَنِالْ
هَهاِ هَكِِۗ  َبْعَدَِمْوت ل

َٰ
َِوَكَذ

ِ{19} ُُتْرَُجونَِ
නුඹලා පසින් මැවීම ඔහුරේ සංඥා 

අතුරිනි. එවිට නුඹලා 

(මහරපොරළොරව්) විසි  සිටින 

මිනිසුන් වූහ. 

ْنِ
َ
ِأ ههه َِومهْنِآيَات َخلََقُكْمِمهْنِتُرَاب 

ِ ْنُتْمِبََُشٌ
َ
هَذاِأ ِإ ُثمَّ

ونَِ ُ ِ{20} َتْنتَُشه
නුඹලා ඇය සමග වාසය ක නු 

පිණිස නුඹලා තුළින්ම නුඹලා 

රවනුරවන් බිරියන් මවා තිබීම ද 

ඔහුරේ සංඥා අතුරිනි. තවද නුඹලා 

අත  ආද ය හා කරුණාව ඇති 

කරළේය. නියත වශරයන්ම එහි 

වටහා ගන්නා ජනයාට සංඥා ඇත. 

ْنَِخلََقِلَُكْمِمهْنِ
َ
ِأ ههه َومهْنِآيَات

هَِلَْهاِ هتَْسُكُنواِإ ْزَواًجاِل
َ
ُكْمِأ ْنُفسه

َ
أ

ةًَِورمَْحًَةِ ِإهنَِِّۗ  وََجَعَلِبَيَْنُكْمَِمَودَّ
ِ هَكِِِفه ل

َٰ
َِِذ هَقْومِ َِْليَات  ِل

ُرونَِ ِ{21} َيَتَفكَّ
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අහස් හා මහරපොරළොව මැවීම ද 

නුඹලාරේ භා ා හා නුඹලාරේ 

වර්ණ විවිධත්වය ද ඔහුරේ සංඥා 

අතුරිනි. නියත වශරයන්ම එහි 

දැනුමැත්තන්හට සංඥාවන් ඇත. 

ِ َماَواته َِخلُْقِالسَّ ههه َومهْنِآيَات
نَتهُكْمِ لْسه

َ
َِواْختهََلُفِأ ْرضه

َ
َواْْل

هُكْمِ لَْوان
َ
ِِإهنَِِّۗ  وَأ هَكِِِفه ل

َٰ
َِِذ َِْليَات 

همهنيَِ هلَْعال ِ{22} ل
තවද  ාත්රිරේ හා දහවරල් 

නුඹලාරේ නින්ද ද ඔහුරේ 

ආශිර්වාදය තුළින් නුඹලා (සම්පත්) 

රසවීමද ඔහුරේ සංඥා අතුරිනි. 

නියත වශරයන්ම සවන් රදන 

ජනයාට එහි සංඥා ඇත.  

ِ ْيله
هاللَّ َِمَناُمُكْمِب ههه َومهْنِآيَات

ِ ِۗ  َوانلََّهارهَِوابْتهَغاُؤُكْمِمهْنِفَْضلههه
ِِإهنَِّ هَكِِِفه ل

َٰ
َِِذ هَقْومِ َِْليَات  ِل
ِ{23} يَْسَمُعونَِ

තවද භීතිය හා බලාරපොර ොත්තු 

තබන්නක් වශරයන් ඔහු නුඹලාට 

අකුණු සැ  රපන්වීමත් අහසින් 

ජලය පහළ රකොට එමගින් 

මහරපොරළොව එය මළ පසු ව යළි 

ජීවමාන කිරීමත් ඔහුරේ සංඥා 

අතුරිනි. නියත වශරයන්ම එහි 

වටහා ගන්නා ජනයාට සංඥා ඇත. 

َقَِخْوفًاِ ِيُرهيُكُمِالََْبْ ههه َومهْنِآيَات
َماءهَِماًءِ ُلِمهَنِالسَّ َوَطَمًعاَِويََُن 
هَهاِ ْرَضَِبْعَدَِمْوت

َ
ِاْْل ههه ِب ِۗ  َفُيْحِيه

ِِإهنَِّ هَكِِِفه ل
َٰ
َِِذ هَقْومِ َِْليَات  ِل
ِ{24} َيْعقهلُونَِ

තවද අහස හා මහරපොරළොව ඔහුරේ 

නිරයෝගය අනුව ක්රියාත්මක වීමත් 

ඔහුරේ සංඥා අතුරිනි. පසුව 

නුඹලාව එක් ඇ යුමකින් ඔහු 

ඇ යුම් ක න විට 

මහරපොරළොරවන් නුඹලා බැහැ  

වන්රනහුය. 

َماُءِ ْنَِتُقوَمِالسَّ
َ
ِأ ههه َومهْنِآيَات

ْمرههِه
َ
هأ ْرُضِب

َ
هَذاُِثمَِِّۗ  َواْْل َِدََعُكمِِْإ
ِِمهنََِِدْعَوةًِ ْرضه

َ
هَذاِاْْل ْنُتمِِْإ

َ
ِأ

ِ{25} ُجونََُِتْرُِ

තවද අහස්හි හා මහරපොරළොරව් 

ඇති අය ඔහු සතුය. සියල්ල ඔහුට 

අවනත වන්රනෝ රවති. 

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ِالسَّ ِۗ  َوََلَُِمْنِِفه

هُتونَََِِلُُِِكلِ ِ{26} قَان
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මැවීම ප්රථරමෝත්පාදනය ක  පසු ව 

එය ප්රතිඋත්පාදනය ක නුරේ ඔහුය. 

එය ඔහුට ස ල කාර්යයකි. තවද 

අහසහ්ි හා මහරපොරළොරවහි උසස් 

උපමාවන් ඔහු සතුව ඇත. තවද ඔහු 

සර්වබලධාරීය. මහා ප්රඥාවන්තය. 

ِيُعهيُدهُِ َلَْقُِثمَّ
ْ
ِاْل

ُ
هيَِيْبَدأ َوُهَوِاَّلَّ

ِ ْهَوُنَِعلَْيهه
َ
ِالَْمَثُلَِِوََلُِِۗ  َوُهَوِأ
َِٰ ْْعَ
َ
ِِاْْل َماَواتهِِِفه ِِالسَّ ْرضه

َ
ِۗ  َِواْْل

َعزهيزَُِِوُهوَِ
َكهيمُِِالْ

ْ
ِ{27} اْل

28-29 අල්ලාහ්රේ ඒකීයභාවය තහවුරු කිරීමට උපමාවක්. 
නුඹලා අතුරින්ම නුඹලාට 

උපමාවක් ඔහු රගන හැ  රපන්වීය. 

අපි නුඹලාට රපෝ ණය කළ දෑහි 

හවුල්කරුවන් කිසිරවකු රහෝ 

නුඹලාරේ දකුණත් හිමික ගත් අය 

අතුරින් නුඹලාට රවත් ද? නුඹලා 

එහි සමාානද? නුඹලා අත  නුඹලා 

බියවන්නාක් රමන් නුඹලා ඔවුනට 

ද බියවන්රනහුය. වටහා ගන්නා 

ජනයාට එම වදන් අපි පැහැදිලි 

ක නුරේ එරලසය. 

ُكْمِ ْنُفسه
َ
َبِلَُكْمَِمَثًَلِمهْنِأ ََضَ

َِملََكْتَِِماِمهنِِْلَُكمَِِْهْلِِۗ  
ْيَمانُُكمِْ

َ
ََكءَِِمهنِِْأ ُُِِشَ َِماِِفه

ْنُتمَِِْرَزْقَناُكمِْ
َ
َِسَواءٌِِفهيهِهِفَأ

يَفتهُكمَُِِْتَافُوَنُهمِْ ْنُفَسُكمَِِْكخه
َ
ِأ

هَكِِۗ   ل
َٰ
ُلَِِكَذ هَقْومِ ِاْْليَاتهُِِنَفص  ِل

ِ{28} َيْعقهلُونَِ
නමත් අප ාධ කළවුන් කිසිදු 

දැනුමකින් රතො  ව ඔවුන්රේ 

ආශාවන් පිළිපැේරදෝය. එරහයින් 

කවර කු අල්ලාහ් රනොමග හැරිරේ 

ද ඔහුට මග රපන්වනුරේ කවුද? 

තවද ඔවුනට උදව්කරුවන් 

කිසිරවකු රහෝ රනොමැත. 

ْهَواَءُهْمِ
َ
هيَنَِظلَُمواِأ َبَعِاَّلَّ ِاتَّ بَله

ِ لْم  عه هَغرْيِه يَِفَمنِِْۗ  ب َضلََِِّمنَِِْيْهده
َ
ِأ

ُِ ِمهنِِْلَُهمَِِْوَماِۗ  ِالِلَّ
هينَِ ِ{29} نَاِصه

30-32 ස්වභාධර්මය ඉස්ලාමයයි. එය එකීය දහමයි. 
එරහයින් ඔබ ඔරබ් මහුණ දහම 

රවත අවංක ව ස්ථාපිත ක නු. 

(එය) මිනිසා ඒ මත මැවූ 

අල්ලාහ්රේ ස්වභාව ධර්මයයි. 

අල්ලාහ්රේ මැවීමට කිසිදු 

َِحنهيًفاِ ينه هدل  قهْمِوَْجَهَكِل
َ
ِۗ  فَأ

هِِفهْطَرَتِ ِِالِلَّ ته
ِانلَّاَسَِِفَطرَِِالَّ

يَلَِِلِِۗ  َِعلَْيَها قِهَِتْبده
َلْ هِِْله ِۗ  ِالِلَّ
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රප ළීමක් රනොමැත. එය ඍජු 

ධර්මයයි. නමත් ජනයාරගන් 

බහුත යක් රදනා එය රනොදනිති. 

هَكِ ل
َٰ
ينَُِِذ نَِِّالَْقي مُِِادل  كه

ْكَثََِِولََٰ
َ
ِأ

ِ ِ{30} َيْعلَُمونََِِلِِانلَّاسه
ඔහු රවත නැඹුරුවන්නන් රලසින් 

(ස්ථාපිත ක නු.) තවද නුඹලා ඔහුට 

බැතිමත් වනු. තවද සලාතය විධිමත් 

ව ඉටු ක නු. තවද නුඹලා ආරේශ 

ක න්නන් අතුරින් රනොවනු.  

قهيُمواِ
َ
َِواتَُّقوهُِوَأ هَِلْهه ُمنهيبهنَيِإ

ََلةََِوَلِتَُكونُواِمهَنِ الصَّ
ِ{31} الُْمُْشهكهنيَِ

ඔවුහු තම දහම රවන්ක  ගත් අය 

අතුරිනි. තවද ඔවුහු කණ්ඩායම් 

බවට පත් වූහ. සෑම කණ්ඩායමක්ම 

ඔවුන් සතුව ඇති දැයින් 

සතුටුවන්රනෝය. 

ِه َيًعاِمهَنِاَّلَّ يَنِفَرَّقُواِدهيَنُهْمَِوََكنُواِشه
ُِِكُِِّۗ   ْزب  هَماِحه يْههمِِْب ِدَلَ

رهُحونَِ
ِ{32} فَ

33-37 මිනිස් ස්වභාවය රදස බලනු 
ජනයාට යම් හිංසනයක් සප්ර්ශ වූ 

විට ඔවුන්රේ ප මාධිපති රවත 

රයොමවන්නන් රලසින් ඔවුහු ඔහුට 

කන්නලව් ක ති. පසු ව එයින් 

ආශිර්වාදය  ස විඳින්නට සැලැස්වූ 

විට ඔවුන් අතුරින් පිරිසක් ඔවුන්රේ 

ප මාධිපතිට සමානයන් තබති. 

َِدَعْواَِربَُّهْمِ ِانلَّاَسَُِضل هَذاَِمسَّ َوإ
َذاَقُهْمِمهْنُهِ

َ
هَذاِأ ِإ ُِثمَّ هَِلْهه ُمنهيبهنَيِإ

ْمِ هَرب هه رهيٌقِمهْنُهْمِب
هَذاِفَ رمَْحًَةِإ
ِ{33} يُُْشهُكونَِ

(එරසේ සිදු ක නුරේ) ඔවුනට අපි 

පිරිනැමූ දෑ සම්බන්ධරයන් ඔවුන් 

ගුණමකු වනු පිණිසය. එරහයින් 

නුඹලා භුක්ති විඳිනු. එවිට නුඹලා 

මතු දැන ගනු ඇත. 

هَماِآتَيَْناُهْمِ َْكُفُرواِب َِفَتَمتَُّعواِۗ  ِله
ِ{34} َتْعلَُمونَِِفََسْوَفِ

එරසේ නැතරහොත් ඔවුන් කව  

රදයක් මත ආරේශ ක මින් සිටිරේ 

ද ඒ ගැන කතා ක න බලයක් ඔවුන් 

රවත අපි පහළ කරළම ද?  

ْمُِسلَْطانًاَِفُهَوِ نَْزنْلَاَِعلَْيهه
َ
ْمِأ
َ
أ

ِ ههه هَماََِكنُواِب ُمِب
َيَتََكَّ

ِ{35} يُُْشهُكونَِ
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ජනයාට ආශිර්වාදය භුක්ති 

විඳින්නට සැලැස්වූ විට ඔවුහු 

එමගින් සතුටු රවති. නමත් 

ඔවුන්රේ අත් ඉදිරිපත් කළ දෑ 

රහේතුරවන් යම් නපු ක් ඔවුනට 

අත්වූරේ නම් ඔවුහු 

බලාරපොර ොත්තු සුන් ක  ගනිති.  

هَهاِ رهُحواِب
َذْقَناِانلَّاَسِرمَْحًَةِفَ

َ
هَذاِأ َوإ
هنِِْۗ   ْبُهمَِِْوإ هَماَِسي َئةٌِِتُصه َمْتِِب ِقَدَّ

يههمِْ يْده
َ
هَذاِأ ِ{36} َيْقَنُطونَُِِهمِِْإ

නියත වශරයන්ම අල්ලාහ් තමන් 

අභිමත ක න අයට රපෝ ණ 

සම්පත් වයාප්ත ක  රදන බවත් 

(ඇතැමන්ට) සීමා ක  රදන බවත් 

ඔවුහු රනොදුටුරවෝ ද? නියත 

වශරයන්ම එහි විශ්වාස ක න 

ජනයාට සංඥා ඇත.  

ْزَقِ ِالَلِيَبُْسُطِالر  نَّ
َ
َولَْمِيََرْواِأ

َ
أ

ُرِ هَمْنِيََشاُءَِويَْقده ِِإهنَِِّۗ  ل هَكِِِفه ل
َٰ
َِذ

ِ هَقْومِ َِْليَات  ِ{37} يُْؤمهُنونَِِل

38,39 zසකාතය ඉටු කිරීම හා රපොලිය වැළැක්වීම. 
එරහයින් ඥාතී වූවන්ට ඔහුරේ 

උරුමය රදනු. දුප්පතාට ද තවද 

මගියාට ද (රදනු.) අල්ලාහ්රේ 

තෘප්තිය අරප්ක් ා ක න්නන් හට 

එය උතුම්ය. තවද ඔවුහුමය 

ජයග්රාහකරයෝ. 

ُهَِوالْمهْسكهنَيِ َِحقَّ َِذاِالُْقْرََبَٰ فَآته
ِ بهيله

هَكِِۗ  َواْبَنِالسَّ ل
َٰ
ينََِِخرْيٌَِِذ ه هَّلَّ ِل

هِِوَْجهَِِيُرهيُدونَِ هَكِِۗ  ِالِلَّ
َٰ
وََل
ُ
ُِهمُِِوَأ

ِ{38} الُْمْفلهُحونَِ
තවද ජනයාරේ වස්තුරවහි අධික 

වශරයන් ලබා ගනු පිණිස 

රපොළිරයන් නුඹලා දුන් දෑ අල්ලාහ් 

අභියස (කුසල්) වර්ධනය 

රනොක නු ඇත. නමත් අල්ලාහ්රේ 

තෘප්තිය බලාරපොර ොත්තුරවන් 

කව  පරිතයාගයක් නුඹලා දුන්රන් 

ද එරසේ දුන් ඔවුහුමය ගුණ ක නු 

ලබන්නන් වනුරේ. 

هرَيِْ َِوَماِآتَيُْتْمِمهْنِرهًباِل ْمَواله
َ
ِأ ُبَوِِفه
ِه ْنَدِالِلَّ ِفَََلِيَْرُبوِعه َِوَماِۗ  انلَّاسه

ِهتُرهيدَُِِزََكةِ ِمهنِِْآتَيُْتمِْ وَنِوَْجَهِالِلَّ
هَكُِهُمِالُْمْضعهُفونَِ

َٰ
وََل
ُ
ِ{39}فَأ
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40-42 ඔබ මවා ඔබට ආහා  පාන ලබා දුන් අල්ලාහ්රේ ඒකීයත්වය හා 
උත්තරීත ත්වය. 

අල්ලාහ් වන ඔහු නුඹලාව 

මැව්රව්ය. නුඹලාට රපෝ ණය 

දුන්රන්ය. පසු ව ඔහු නුඹලා 

ම ණයට පත් ක න්රන්ය. පසුව 

නුඹලාට ජීවය රදන්රන්ය. 

රම්වායින් කිසිවක් රහෝ සිදු ක න 

නුඹලාරේ හවුල්කරුවන් කිසිරවකු 

රහෝ රවත් ද? ඔහු සුපිවිතු ය. තවද 

ඔවුන් ආරේශ ක න දැයින් ඔහු 

උත්තරීත  විය.  

َِرَزقَُكْمِ هيَِخلََقُكْمُِثمَّ ِاَّلَّ ُ الِلَّ
ُُِيْيهيُكْمِ يُتُكْمُِثمَّ ِيُمه َِهْلِِۗ  ُثمَّ

هُكمِِْمهنِْ ََكئ ِمهنَِِْيْفَعُلَِِمنُُِِْشَ
لهُكمِْ

َٰ
ءِ ِمهنَِِْذ ُِسْبَحانَهُِِۗ  ََِشْ

اَِوَتَعاَلَِٰ ِ{40} يُُْشهُكونََِِعمَّ

මිනිසාරේ අත් උපයාගත් දෑ 

රහේතුරවන් ඔවුන් සිදු කළ දෑහි 

ඇතැරමක් ඔවුන් විඳවනු පිණිස 

රගොඩබිරමහි හා මහුරදහි 

වයසනයන් මතු විය. ඔවුන් නැවත 

හැරී ආ හැකි වනු පිණිසය. 

هَماِ َِواْْلَْحرهِب ََب 
ِالْ َظَهَرِالَْفَساُدِِفه

يَقُهْمِ ُذه ِِله يِانلَّاسه يْده
َ
َكَسَبْتِأ

لُواِلََعلَُّهْمِ هيَِعمه َبْعَضِاَّلَّ
ُعونَِ ِ{41} يَرْجه

මහරපොරළොරව් නුඹලා ගමන් ක  

මීට රප  සිටියවුන්රේ අවසානය 

රකරසේ වී දැ?යි අධීක් ණරයන් 

බලනු. ඔවුන්රගන් බහුත යක් 

රදනා රේව ආරේශකයින් වූහ. 

ِفَاْنُظُرو ْرضه
َ
ِاْْل رُيواِِفه اِقُْلِسه

هيَنِمهْنَِقْبُلِ َكْيَفََِكَنََِعقهَبُةِاَّلَّ
ْكَثُُهمََِِْكنَِِۗ  

َ
ِ{42} ُمُْشهكهنيَِِأ

43,44 ඍජු දහම පිළිපදින්න 
එරහයින් එය රනොවැළැක්විය හැකි 

දිනයක් අල්ලාහ් රවතින් පැමිණීමට 

රප  ඍජු පිළිරවත රවත ඔරබ් 

මහුණ ඔබ හ වනු. එදින ඔවුහු 

රවන් රවන් ව විසි  යති. 

ِ ِمهْنَِقْبله مه
ِالَْقي  ينه هدل  قهْمِوَْجَهَكِل

َ
فَأ

ِه ََِلُِمهَنِالِلَّ ِيَْوٌمَِلَِمَردَّ َ ِته
ْ
ْنِيَأ

َ
ِۗ  أ

ُعونَِِيَْوَمئهذِ  دَّ ِ{43} يَصَّ
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කවර කු ප්රතික්ර ේප කරළේ ද 

ඔහුරේ ප්රතික්ර ේපය ඔහු 

රකර හිමය. තවද කවර කු දැහැමි 

දෑ සිදු කරළේ ද එවිට එය ඔවුන් 

රවනුරවන්ම ඔවුහු සැලසුම් ක  

ගනිති.  

ُِكْفرُهُِ َِوَمنِِْۗ  َمْنَِكَفَرَِفَعلَْيهه
َلِ ًاَِعمه ههمَِِْصاْله ْنُفسه

َ
ِفَِله

ِ{44} َيْمَهُدونَِ

45. නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනරේ මතුරලොරවහි රේව විශ්වාසවන්තයින්ට 
හිමි ප්රතිඵල. 

විශ්වාස රකොට යහකම් සිදු 

කළවුනට ඔහුරේ ආශිර්වාදරයන් 

ඔහු ප්රතිඵල පිරිනමනු පිණිසය. 

(ඔවුන් මතුරලොරවහි නැගිටුවනු 

ලබනුරේ.) නියත වශරයන්ම ඔහු 

රදවියන් ප්රතික්ර ේප ක න්නන් ප්රිය 

රනොක යි. 

لُواِ هيَنِآَمُنواَِوَعمه َْجزهَيِاَّلَّ ِله
ِ ِمهْنِفَْضلههه َاته اْله هنَّهُِِۗ  الصَّ َِلِِإ

ِ ِ{45} الََْكفهرهينَُُِِيهبُّ

46-50 අල්ලාහ්රේ බලය රපන්වා රදන තවත් සාධක. 
තවද ඔහුරේ කරුණාරවන් නුඹලා 

භුක්ති විඳින්නට සලස්වනු පිණිසත් 

ඔහුරේ නිරයෝගරයන් නැව් ගමන් 

ක නු පිණිසත් ඔහුරේ භාගයරයන් 

නුඹලා රසොයනු පිණිසත් එරමන්ම 

නුඹලා කෘතරව්දී විය හැකි වනු 

පිණිසත් ශුභා ංචි වශරයන් ඔහු 

සුළඟ එවීම ඔහුරේ සංඥා අතුරිනි. 

يَاَحِ َلِالر  ْنِيُْرسه
َ
ِأ ههه َومهْنِآيَات

يَقُكْمِمهنِْ ُذه َِوِله َات  ُِِمبَُش  رمَْحَتههه
َبَْتُغواِ َوِله ْمرههِه

َ
هأ َْجرهَيِالُْفلُْكِب َوِله

َِولََعلَُّكْمِ مهْنِفَْضلههه
ِ{46}تَْشُكُرونَِ

ඔබට රප  ද දූතවරුන් ඔවුන්රේ 

ජනයා රවත සැබැවින්ම අපි 

එව්රවම. එවිට ඔවුහු ඔවුන් රවත 

පැහැදිලි සාධක සමග පැමිණිරයෝය. 

පසු ව (එය ඔවුහු රනොපිළිගත් 

බැවින්) වැ දි කළවුන්රගන් අපි 

පළිගත්රතම. රදවියන් විශව්ාස 

ِ هَلَٰ َناِمهْنَِقْبلهَكُِرُسًَلِإ
ْرَسلْ

َ
َولََقْدِأ

ِ هاْْلَي َناته َجاُءوُهْمِب
ْمِفَ قَْومههه

ْجَرُمواِ
َ
هيَنِأ ِۗ  فَاْنَتَقْمَناِمهَنِاَّلَّ

ِنَْْصَُِِعلَْيَناَِحًقاَِوََكنَِ
ِ{47} الُْمْؤمهنهنيَِ
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ක න්නන් හට උපකා  කිරීම අප 

රවත පැවරුණු වගකීමක් විය. 

සුළඟ එවනුරේ අල්ලාහ්ය. එවිට 

එය වලාකුළු නංවයි. එවිට ඔහු 

අභිමත ක න පරිදි අහරසහි එය 

විසිරුවා හරියි. තවද එය රකොටස් 

බවට පත් ක යි. එවිට ඒ අතුරින් 

වර් ාව පිට වනු ඔබ දකිනු ඇත. 

එවිට එය ඔහුරේ ගැත්තන් අතුරින් 

ඔහු අභිමත ක න අය රවත පතිත 

වූ විට ඔවුහු සතුටු රවති. 

يَاَحَِفُتثهرُيِ ُلِالر  هيِيُْرسه ِاَّلَّ ُ الِلَّ
َماءهَِكْيَفِ ِالسَّ َسَحابًاَِفَيبُْسُطُهِِفه
يََشاُءَِوََيَْعلُُهِكهَسًفاَِفََتَىِالَْوْدَقِ

ِه ََلَله إهَذاِۗ  َُيُْرُجِمهْنِخه
َصاَبِِفَ

َ
ههِهِأ ِب

َبادهههِِمهنِِْيََشاءَُِِمنِْ هَذاِعه ُِهمِِْإ
ونَِ ُ ِ{48} يَْسَتبُْشه

තවද මීට රප  ඔවුහු ඔවුන් රවත 

පහළ ක නු ලැබීමට රප  

බලාරපොර ොත්තු සුන්වූවන් රලස 

සිටියහ. 

َلِ ْنُِيََنَّ
َ
ِأ هْنََِكنُواِمهْنَِقْبله َوإ
ِ ْمِمهْنَِقْبلههه َعلَْيهه

نيَِ ِ{49} لَُمْبلهسه
එරහයින් අල්ලාහ්රේ ආශිර්වාදරේ 

සලකුණු රදස ඔබ අධීක් ණරයන් 

බලනු. රපොරළොව මළ පසු ව එයට 

ඔහු ප්රාණය රදනුරේ රකරසේ ද? 

නියත වශරයන්ම ඔහු මළවුන්ට 

යළි ජීවය රදන්නාය. තවද ඔහු 

සියලු දෑ රකර හි ශක්තිය 

ඇත්තාය. 

َكْيَفِ ِه ِالِلَّ ِآثَارهِرمَْحَته هَلَٰ اْنُظْرِإ
فَ

هَهاِ ْرَضَِبْعَدَِمْوت
َ
ِاْْل ِإهنَِِّۗ  ُُيِْيه
هَكِ ل
َٰ
َِِذ ََِِٰوُهوَِِۗ  ِالَْمْوَتَِِٰلَُمْحِيه ُِك َِِْعَ

ءِ  يرٌََِِشْ ِ{50} قَده

51 රේව ප්රතික්ර ේපකයින්රේ ස්වභාවය. 
තවද අපි (වියලි) සුළඟ එවා එවිට 

ඔවුහු එය (අස්වාැන්න) කහ 

පැහැගන්වන්නක් රලස දුටුව ද ඉන් 

පසු ව ඔවුහු ප්රතික්ර ේප ක න්නට 

වූහ.   

وْهُُِمْصَفًراِ
َ
ُيًاِفَرَأ َناِره

ْرَسلْ
َ
ِأ ْ َولَِئه

هِه لََظلُّواِمهْنَِبْعده
ِ{51} يَْكُفُرونَِ

52,53 රදවියන් ප්රතික්ර ේප කළවුන්ට බලකිරීමක් නැත 
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(නබි තුමනි!) එරහයින් ඔබ 

මළවුනට සවන් රදන්නට 

සැලැස්විය රනොහැක. තවද ඔවුහු 

පසුපසු හැරී ගිය විට ද බිහි ාට එම 

ඇ යුම සවන් රදන්නට සැලැස්විය 

රනොහැක. 

َِوَلِ ُعِالَْمْوَتَٰ إهنََّكَِلِتُْسمه
ُعِفَ تُْسمه

هَذاَِولَّْواِ ََعَءِإ ِادلُّ مَّ الصُّ
هرهينَِ ِ{52} ُمْدب

තවද අන්ධයින්ට ඔවුන්රේ රනොමග 

යෑරමන් ඔබ මග රපන්වන්නකු 

රලස නැත. අපරේ වදන් විශ්වාස 

ක න අයට මිස ඔබ සවන් 

රදන්නට සැලැස්විය රනොහැක. 

රහේතුව ඔවුහු (අල්ලාහ්ට අවනත වූ) 

මස්ලිම්වරුන්ය. 

َِعْنِ هَهادهِالُْعْْمه نَْتِب
َ
َوَماِأ

ْمِ عُِِإهنِِْۗ  َضََلَِلههه ِِتُْسمه َِمنِِْإهلَّ
هَناِيُْؤمهنُِ هآيَات َِفُهمِِْب

ِ{53} ُمْسلهُمونَِ

54. මිනිසා මැව්රව් අල්ලාහ් ම ය. 
දුබලත්වරේ සිට නුඹලා ව මැව්රව් 

ඔහුය. අනතුරු ව දුබලත්වරයන් පසු 

ව ඔහු ශක්තිමත් භාවයට පත් 

කරළේය. පසු ව ශක්තිමත් භාවරයන් 

පසු ව දුර්වලභාවයටත් රකස් ඉඳී 

ගිය තත්ත්වයටත් ඔහු පත් කරළේය. 

ِ ُِثمَّ هيَِخلََقُكْمِمهْنَِضْعف  ِاَّلَّ ُ الِلَّ
ِ ةًُِثمَّ ِقُوَّ َِضْعف  َجَعَلِمهْنَِبْعده

ة َِضْعًفاَِوَشيَْبًةِ ِقُوَّ َجَعَلِمهْنَِبْعده
ِالَْعلهيمَُِِوُهوَِِۗ  ِيََشاءَُِِماَُِيْلُُقِِۗ  

يرُِ ِ{54} الَْقده
55-57 මළවුන් රකර න් නැගිටුවනු ලබන දිනරේ ජනයාරේ තත්ත්වයන්. 
අවසන් රහෝ ාව සිදු වන දින 

වැ දිකරුරවෝ තමන් රමොරහොතක් 

මිස රැඳී රනොසිටි බවට දිවු ා සිටිති. 

එරලසය ඔවුහු රබොරු රගොතමින් 

සිටිරේ. 

ُمِ اَعُةُِيْقسه َويَْوَمَِتُقوُمِالسَّ
ِ َِساَعة  ِۗ  الُْمْجرهُموَنَِماَِْلهُثواَِغرْيَ

هَكِ ل
َٰ
ِ{55} ََِكنُواِيُْؤفَُكونََِكَذ

නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනය 

දක්වා අල්ලාහ්රේ රල්ඛනරයහි 

ඇති පරිදි නුඹලා රැඳී සිටිරයහුය. 

يَماَنِ عهلَْمَِواْْله
وتُواِالْ

ُ
هيَنِأ َوقَاَلِاَّلَّ

ِ ِيَْومه هَلَٰ إ ِه ِالِلَّ ِكهَتابه ُتْمِِفه
لََقْدَِْلهثْ
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නැවත නැගිටුවනු ලබන දිනය 

රමයයි. එනමා ත් නුඹලා එය දැන 

සිටිරේ නැත යැයි ඥානය හා 

විශ්වාසය රදනු ලැබූවන් පැවසූහ.  

ِ َذاِۗ  اْْلَْعثه ِاْْلَْعثهِِيَْومَُِِفَهَٰ
كهنَُّكمِْ

َِلُِِكْنُتمَِِْولََٰ
ِ{56}َتْعلَُمونَِ

එරහයින් එදින අප ාධකරුවන්ට 

ඔවුන්රේ නිදහසට කරුණු දැක්වීම 

ප්රරයෝජනවත් රනොවනු ඇත. තවද 

ඔවුහු (අල්ලාහ්රේ තෘප්තිය රවත) 

නැවත හැරී එන රමන් ඉල්ලා සිටිනු 

ලබන්නන් රනොරවති. 

هيَنَِظلَُمواِ َِلَِيْنَفُعِاَّلَّ َفَيْوَمئهذ 
َرُتُهْمَِوَلُِهْمِ َمْعذه

ِ{57} يُْسَتْعَتُبونَِ

58-60 අල්ලාහ්රේ වදන් ප්රතික්ර ේ කළ අයට හිමි ස්ථානය, ඉවසීම පිළිබඳ 
නබි තුමාණන්හට අණ ක  සිටීම. 
තවද අපි රමම අල් කුර්ආනරේ 

සෑම උපමාවකින්ම ජනයාට උපමා 

රගන හැ  පෑරවම. ඔවුන් රවත ඔබ 

යම් සංඥාවක් රගන ආ විට නුඹලා 

අසතයවාදීහු මිස නැතැයි ප්රතික්ර ේප 

කළවුන් නියත වශරයන්ම පවසනු 

ඇත. 

َذاِ َِهَٰ ِِفه هلنَّاسه ْبَناِل َولََقْدََِضَ
ِ َِمَثل 

ِمهْنُِك  ِِْۗ  الُْقْرآنه َِولَِئه
ْئَتُهمِْ هآيَةِ ِجه هينََِِِلَُقولَنَِِّب ِاَّلَّ
ْنُتمِِْإهنَِِْكَفُروا

َ
ِِأ ِإهلَّ

لُونَِ ِ{58} ُمْبطه
වටහා රනොගන්නන්රේ හදවත් මත 

අල්ලාහ් මද්රා තබනුරේ එරලසය. 
ِ ِقُلُوبه َٰ

َِْعَ ُ هَكَِيْطَبُعِالِلَّ ل
َٰ
َكَذ

هيَنَِلَِيْعلَُمونَِ ِ{59} اَّلَّ
එරහයින් ඔබ ඉවසා සිටිනු. නියත 

වශරයන්ම අල්ලාහ්රේ ප්රතිඥාව 

සැබෑවකි. තවද විශ්වාස 

රනොක න්නන් ඔබ ව සුළු රකොට 

රනොතැකිය යුතුය. 

ِ َحقل ِه َِوْعَدِالِلَّ ِإهنَّ ْ اْصَبه
َِوَلِِۗ  فَ

نََّكِ فَّ هينَِِيَْسَتخه َِلِِاَّلَّ
ِ{60} يُوقهُنونَِ
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