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31 සූරත් ලුක්මාන් (ලුක්මාන් තුමා) 

මක්කාහ්වවහි දී වහළිදරව් වකරුණකි. 

ආයාත් (වැකි) 34 කි. 

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

1-3 අල් කුර්ආනවේ වැදගත්කම. 

අලිෆ්, ලාම්, මීම් {1} المِ
ඒවා ප්රඥාවවන් සපිරුණු වේව 

ග්රන්ථවේ වදන්ය. 
َكهيمِه

ْ
ِاْل َكِآيَاُتِالْكهَتابه

هلْ ِ{2} ت

එය දැහැමියන්ට මගවපන්වීමක් හා 

ආශිර්වාදයකි. 
نهيَُِهًدىَِورمَْحًَةِ هلُْمْحسه ِ{3} ل

4,5 දැහැමියන් සතු ඇතැම් ගුණාංග හා ඔවුනට හිමි ප්රතිඵල. 
ඔවුහු වනාහි සලාතය විධිමත් ව ඉටු 

කරති. තවද zසකාත් ද පිරිනමති. 

තවද ඔවුහු මතු වලොව පිළිබඳ ව 

තරවේම විශ්වාස කරන්වනෝ වවති.  

ََلةََِويُْؤتُوَنِ هيَنِيُقهيُموَنِالصَّ اَّلَّ
ُهْمِ َرةِه هاْْلخه ََكةََِوُهْمِب الزَّ

ِ{4} يُوقهُنونَِ
ඔවුහු ඔවුන්වේ පරමාධිපතිවේ මග 

වපන්වීම මත වවති. තවද ඔවුහුමය 

ජයග්රාහකවයෝ. 

ْمِ ُِهًدىِمهْنَِربِّهه ئ
هَكِلََعَ

ئ
وََل
ُ
ِۖ  أ

هَكِ
ئ
وََل
ُ
ِ{5} الُْمْفلهُحونَُِِهمُِِوَأ

6,7 වනොමග ගියවුන් සතු ගුණාංග හා ඔවුනට හිමි ප්රතිවිපාක. 
තවද ජනයා අතුරින් කිසිදු 

දැනුමකින් වතොර ව අල්ලාහ්වේ 

මාර්ගවයන් මුළා කරනු වස් පුහු 

වදන් මිලට වගන ඒවා විහිළුවක් 

බවට ගන්නා අය ද වවති. තමන් 

َِمْنِيَْشََتهيِلَْهَوِ َومهَنِانلَّاسه
ِه ِاَّللَّ َِعْنَِسبهيله

لَّ ُضه ِِله يثه َده
ْ
اْل

َذَهاُِهُزًواِ لٍْمَِويَتَّخه عه هَغْْيِه ِۖ  ب
هَكِ
ئ
وََل
ُ
ِِلَُهمِِْأ ِ{6} ُمههيِ َِعَذاب 
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හට නින්දා සහගත දඬුවමක් 

ඇත්වතෝ ඔවුහුමය. 

තවද ඔහු වවත අපවේ වදන් 

පාරායනා කර වපන්වනු ලබන 

අවස්ථාවව් තම වදකන්හි බිහිරි බව 

ඇත්තාක් වමන් තමන්ට එය 

වනොඇසුණාක් වමන් අහංකාරයකු 

වසේ හැරී ගිවේය. එවහයින් වව්දනීය 

දඬුවම ගැන ඔහුට ශුභාරංචි දන්වනු. 

ِ ئ ِآيَاُتَناَِوَّلَّ َِعلَْيهه هَذاُِتْتََلئ َوإ
ِ ِِفه نَّ

َ
ْنِلَْمِيَْسَمْعَهاَِكأ

َ
ًاَِكأ ُمْسَتْكِبه
َِوْقًراِ ُذَنْيهه

ُ
هُِِۖ  أ ْ هَعَذاٍبِِفَبَِّشِّ ِب

مٍِ ِله
َ
ِ{7} أ

8,9 වදවියන් විශ්වාස කළවුන් සතු ප්රතිඵල. 
නියත වශවයන්ම විශ්වාස වකොට 

යහකම් කළවුන් වනාහි ඔවුනට සුව 

පහසුකම් සහිත (ස්වර්ග) උයන් 

ඇත. 

ِ َاته اْله لُواِالصَّ هيَنِآَمُنواَِوَعمه ِاَّلَّ إهنَّ
ِ{8} لَُهْمَِجنَّاُتِانلَّعهيمِه

ඔවුන් එහි සදාතනිකයින්ය. 

අල්ලාහ්වගන් සැබෑ ප්රතිඥාවක්් 

වලසිනි. තවද ඔහු සර්ව බලධාරීය 

මහා ප්රඥාවන්තය. 

هيَنِفهيَهاِ هَِِوْعدَِِۖ  َخاِله اِاَّللَّ ِۖ  َِحقًّ
َعزهيزَُِِوُهوَِ

َكهيمُِِالْ
ْ
ِ{9} اْل

10,11 අල්ලාහ්වේ ඒකීයභාවය, බලය තහවුරු කරන සාධක කිහිපයක්. 
නුඹලා එය දකින අයුරින් කිසිදු 

කුලුනකින් වතොර ව අහස් ඔහු 

මැව්වව්ය. තවද නුඹලා 

වනොවසලවනු පිණිස 

මහවපොවළොවව් කඳු ඇති කවළේය. 

තවද එහි සෑම ජීවියකුම වයාප්ත 

කවළේය. තවද අපි අහසින් ජලය 

පහළ වකොට එහි යහපත් සෑම 

වජෝඩුවකින්ම පැළෑටි 

හටගැන්වූවයමු. 

هَغْْيهَِعَمٍدِتََرْوَنَهاِ ِب َماَواته َخلََقِالسَّ
لَْقِئِۖ  

َ
ِِوَأ ِِِفه ْرضه

َ
َِِاْْل نَِِْرَواسه

َ
ِأ

يدَِ هُكمِِْتَمه ِِب َِدابَّةٍُِِكِِِّمهنِِْفهيَهاَِوَبثَّ
نَْزنْلَاِۖ  

َ
َماءهِِمهنَِِوَأ نْبَْتَناَِماءًِِالسَّ

َ
ِفَأ

ِ{10} َكرهيمٍَِِزْوٍجُِِكِِِّمهنِِْفهيَها
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වමය අල්ලාහ්වේ මැවීමය. 

එවහයින් ඔහුවගන් වතොරවූවන් 

මැව්වව් කුමක් ද? නමුත් 

අපරාධකරුවවෝ පැහැදිලි 

මුළාවවහිය.  

َِماَذاَِخلََقِ ُروِنه
َ
فَأ ِه َذاَِخلُْقِاَّللَّ َهئ
ِ ههه هيَنِمهْنُِدون هُمونَِِبَلِهِۖ  اَّلَّ ال ِِالظَّ ِِفه

ِ{11} ُمبهٍيَِِضََللٍِ
12-19. ලුක්මාන් තුමා තම පුතණුවන්ට කළ උපවදස. 

තවද අල්ලාහ්ට කෘතවව්දී වන්නට 

සැබැවින්ම අපි ලුක්මාන්ට ප්රඥාව 

පිරිනැමුවවමු. තවද කවවරකු 

කෘතවව්දී වන්වන් ද එවසේ ඔහු 

කෘතවව්දී වනුවේ ඔහුටමය. තවද 

කවවරකු ප්රතික්ව ේප කවළේද එවිට 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

අවශයතාවන්වගන් වතොරය, 

ප්රශංසාලාභීය.  

هْكَمةَِ
ْ
َِولََقْدِآتَيَْناِلُْقَماَنِاْل نه

َ
ِأ

ِه َّ إهنََّماِيَْشُكرَِِْوَمنِِْۖ  اْشُكْرَِّلله
ِفَ

هِهِيَْشُكرُِ َْفسه ِفَإهنََِِّكَفرََِِوَمنِِْۖ  ِنله
َِ ِيِاَّللَّ ِ{12} مَحهيدِ َِغنه

තවද ලුක්මාන් තම පුතණුවන්ට 

උපවදස් වදමින් ඔහු පැවසූ 

අවස්ථාව සිහියට නගනු. අවහෝ 

මාවේ පුතණුවනි, ඔබ අල්ලාහ්ට 

ආවේශ වනොකරනු. නියත 

වශවයන්ම ආවේශ කිරීම මහත් වූ 

අපරාධයකි. 

َِوُهَوِيَعهُظُهِيَاِ بْنههه هْذِقَاَلِلُْقَماُنِِله َوإ
ِه هاَّللَّ َِِلِتُِّْشهْكِب كَِِإهنَِِّۖ  ُبَنَّ ْ ِالِّشِّ

يمِ ِلَُظلْمِ  ِ{13} َعظه

ඔහුවේ මව දුර්වලත්වවයන් 

දුර්වලත්වයට පත්වවමින් ඔහු 

ඉසිලුවාය. ඔහුට කිරිවැරීම වසර 

වදකක් තුළ විය. මට හා ඔවබ් 

වදමාපියන්ට කෘතවව්දී වනු. නැවත 

වයොමු වීවම් සථ්ානය මා වවතය 

යැයි මිනිසාට අපි උපවදස් දුනිමු. 

ِمَحَلَْتُهِ يْهه َ هَواِله نَْساَنِب ْيَناِاْْله َوَوصَّ
ِ َِوْهٍنَِوفهَصاُُلُِِفه ئ ُهَِوْهًناِلََعَ مُّ

ُ
أ

ِ هَِلَّ يَْكِإ َ هَواِله َِول ِاْشُكْرِِله نه
َ
ِأ ََعَمْيه
ِ{14} ْيُِالَْمصهِ
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ඔබට කවර වදයක් ගැන දැනුම 

නැත්වත් ද එවන් දෑ මට ආවේශ 

කිරීමට ඔවුන් වදවදනා ඔබට 

උත්සාහ දැරුවව් නම් එවිට ඔබ 

ඔවුන් වදවදනාට අවනත වනොවනු. 

තවද වමවලොවවහි යහපත් අයුරින් 

ඔවුන් වදවදනා සමග මිත්රශීලී ව 

කටයුතු කරනු. තවද මා වවත 

වයොමුවූවන්වේ මාර්ගය ඔබ 

අනුගමනය කරනු. පසු ව 

නුඹලාවේ නැවත හැරී එන 

ස්ථානය ඇත්වත් මා වවතය. එවිට 

නුඹලා සිදු කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව 

මම නුඹලාට දන්වමි. 

َِماِ ْنِتُِّْشهَكِِبه
َ
ِأ ئ هْنَِجاَهَداَكِلََعَ َوإ

ْعُهَماِ ِفَََلِتُطه لْم  ِعه ههه ِۖ  لَيَْسِلََكِب
ْبُهَما َِِوَصاحه ْنَياِِفه ِۖ  َِمْعُروفًاِاِلُّ

نَاَبَِِمنَِِْسبهيَلَِِواتَّبهعِْ
َ
هَِلَِِّأ ُِثمَِِّۖ  ِإ

هَِلَِّ ُعُكمِِْإ نَبُِّئُكمَِِْمرْجه
ُ
هَماِفَأ ُِكْنُتمِِْب

ِ{15} َتْعَملُونَِ

අවහෝ මාවේ පුතණුවනි! නියත 

වශවයන්ම අඹ ඇටයක තරම් 

ප්රමාණකින් යමක් වී එය කළු ගලක් 

තුළ වහෝ අහස් තුළ වහෝ 

මහවපොවළොව තුළ වහෝ තිබුණ ද 

අල්ලාහ් එය වගන එනු ඇත. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් කුලුණැතිය 

මහා ප්රඥාවන්තය.  

هْنِتَُكِمهْثَقاَلَِحبٍَّةِمهْنِ َهاِإ
هنَّ ِإ يَاُِبَنَّ

ِ ْوِِفه
َ
َِصْخَرٍةِأ َخْرَدٍلَِفَتُكْنِِفه

هَهاِ ِب ته
ْ
ِيَأ ْرضه

َ
ِاْْل ْوِِفه

َ
ِأ َماَواته السَّ

ِ ُ َِِإهنَِِّۖ  اَّللَّ ِِاَّللَّ يف  ِلَطه
ِ{16} َخبهْيِ 

මාවේ පුතණුවනි! ඔබ සලාතය 

විධිමත් ව ඉටු කරනු. තවද යහපත් 

දෑ අණ කරනු. තවද පිළිකුල් 

සහගත දැයින් වළක්වනු. ඔබට ඇති 

වූ දෑ මත ඉවසීවමන් කටයුතු කරනු. 

නියත වශවයන්ම එය කරුණු වල 

අධි ්ඨාන පූර්වක කරුණකි.  

ِ هالَْمْعُروفه ُمْرِب
ْ
ََلةَِوَأ ِالصَّ قهمه

َ
ِأ يَاُِبَنَّ

َِماِ ئ ِلََعَ ْ ِالُْمْنَكرهَِواْصِبه َوانَْهَِعنه
َصابََكِ

َ
هَكِِإهنَِِّۖ  أ ل

ئ
َِعْزمِهِمهنَِِْذ

ُمورهِ
ُ
ِ{17} اْْل
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ඔවබ් කම්මුල ජනයාට වනොහරවනු. 

තවද මහවපොවළොවව් 

අහංකාරවයන් ගමන් වනොකරනු. 

උඩඟු ලීලාවවන් උේදච්චකමින් 

ගමන් කරන සෑම වකවනකුවම 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් ප්රිය 

වනොකරයි. 

ِ َِوَِلَِتْمشه هلنَّاسه َكِل ْرَِخدَّ َوَِلِتَُصعِّ
َِمرًَحاِ ْرضه

َ
ِاْْل َِِإهنَِِّۖ  ِفه َِِلِِاَّللَّ
ِ ِ{18} فَُخورٍُُِِمَْتالٍُِِكَُُِِّيهبُّ

තවද ඔවබ් ගමවනහි නිහතමානී 

වනු. තවද ඔවබ් හඬ පහත් කරනු. 

නියත වශවයන්ම හඬ අතුරින් 

වඩාත් පිළිකුල් සහගත (හඬ)  

වනුවේ බූරුවාවේ හඬය. 

َِمْشيهَكَِواْغُضْضِمهْنِ ْدِِفه َواْقصه
هَكِ نَْكرَِِإهنَِِّۖ  َصْوت

َ
ِاِأ ْصَواته

َ
ْْل

َمهْيهِ
ْ
ِ{19} لََصْوُتِاْل

20-24 අල්ලාහ්වේ ආශිර්වාද, වේව ආවේශකයින් තම ආවේශභාවවේ 
මුරණ්ඩුකමින් සිටීම හා ඔවුන් වවත අකැමැත්ත පළ කර සිටීම. 

අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහවපොවළොවව් 

ඇති දෑ නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

නුඹලාට වසඟ කර දුන් බවත් 

ඔහුවේ ආශිර්වාදය නුඹලා වවත 

මතුපිටින් ද ඇතුළාන්තවයන් ද 

සම්පූර්ණ කර දී ඇති බවත් නුඹලා 

වනොදුටුවවහුද? කිසිදු දැනුමකින් 

වහෝ මග වපන්වීමකින් වහෝ 

ආවලෝකය ලබා වදන වේව 

ග්රන්ථයකින් වහෝ වතොර ව අල්ලාහ් 

වි යවයහි තර්ක කරන්වනෝ ද 

ජනයා අතුරින් වවති. 

ِ َرِلَُكْمَِماِِفه َِسخَّ َ ِاَّللَّ نَّ
َ
لَْمِتََرْواِأ

َ
أ

ْسَبَغِ
َ
ِوَأ ْرضه

َ
ِاْْل َِوَماِِفه َماَواته السَّ

َنًةِ هَعَمُهَِظاههَرةًَِوَباطه ِۖ  َعلَْيُكْمِن
َِِومهنَِ ُُِِيَادهُلَِِمنِِْانلَّاسه هِِِفه ِاَّللَّ
هَغْْيهِ لْمٍِِب َتاٍبِكهَِِوَِلُِِهًدىَِوَِلِِعه
ِ{20} ُمنهْيٍِ

තවද අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ නුඹලා 

අනුගමනය කරනුයි ඔවුනට කියනු 

ලැබූ කල්හි අපවේ පියවරු කවර 

වදයක් මත සිටිනු අප දුටුවවමු ද 

එය අපි අනුගමනය කරන්වනමු 

යැයි ඔවුහු පැවසූහ. ඇවිවළන 

نَْزلَِ
َ
هَذاِقهيَلِلَُهُمِاتَّبهُعواَِماِأ َِوإ ُ ِاَّللَّ

ِ الُواِبَْلِنَتَّبهُعَِماِوََجْدنَاَِعلَْيهه
قَ

َولَوِِْۖ  آبَاَءنَاِ
َ
ْيَطانََُِِكنَِِأ ِالشَّ
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ගින්වන් දඬුවම වවත ව යිතාන් 

ඔවුන් ඇරයුම් කර සිටිය ද (ඔවුන් 

එවසේ අනුගමනය කරයි ද?) 

هَلِئِيَْدُعوُهمِْ َِعَذابهِِإ
عهْيهِ ِ{21}السَّ

තවද කවවරකු දැහැමියකු ව සිට 

තම මුහුණ අල්ලාහ් වවතට යටහත් 

කරන්වන් ද එවිට සැබැවින්ම ඔහු 

බලවත් බැඳියාවක් තදින් ග්රහණය 

කර ගත්වත්ය. තවද සියලු කරුණු 

වල අවසානය අල්ලාහ් වවතය. 

َوُهَوِ ِه َوَمْنِيُْسلهْمِوَْجَهُهِإهَلِاَّللَّ
هالُْعْرَوةِه ِاْسَتْمَسَكِب َِفَقده ن  سه

ُُمْ
ِ هَلِِۖ  الُْوْثَقئ هَِِوإ ََِعقهَبةُِِاَّللَّ
ُمورهِ

ُ
ِ{22} اْْل

තවද කවවරකු ප්රතික්ව ේප කවළේ ද 

ඔහුවේ ප්රතික්ව ේපය ඔබ දුකට පත් 

වනොකළ යුතුය. ඔවුන් නැවත 

වයොමු කරනු ලබන ස්ථානය අප 

වවතය. එවිට ඔවුන් සිදු කළ දෑ 

පිළිබඳ ව අපි ඔවුනට දන්වා සිටිමු. 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් හදවත් 

තුළ ඇති දෑ පිළිබඳ ව සර්ව ඥානීය.  

ِۖ  َوَمْنَِكَفَرِفَََلَُِيُْزنَْكُِكْفرُهُِ
هَِلَْنا ُعُهمِِْإ هَماَِفُننَبُِّئُهمَِِْمرْجه لُواِب َِعمه
َِِإهنَِِّۖ   هَذاتهَِِعلهيمِ ِاَّللَّ ِب

ُدورهِ ِ{23} الصُّ

අපි ඔවුනට ටික කලක් භුක්ති 

විඳින්නට සලස්වමු. පසු ව අපි 

ඔවුන් දැඩි දඬුවමක් වවත වයොමු 

කරන්වනමු. 

ِ هَلئ ِنَْضَطرُُّهْمِإ لهيًَلُِثمَّ
ُنَمتُِّعُهْمِقَ

ِ{24} َعَذاٍبَِغلهيٍظِ

25-27 අල්ලාහ්වේ බලය වේව ආවේශකයින් විසින් පිළිගැනීම, අල්ලාහ් 
බලය හා ඔහුවේ ඥානවේ විශාලත්වය තහවුරු කිරීම. 

තවද අහස් හා මහවපොවළොව 

මැව්වව් කවුදැයි ඔබ ඔවුන්වගන් 

විමසුවව් නම් සැබැවින්ම අල්ලාහ් 

යැයි ඔවුහු පවසති. සියලු ප්රශංසා 

අල්ලාහ්ට යැයි ඔබ පවසනු. නමුත් 

ඔවුන්වගන් බහුතරයක් වදනා 

වනොදනිති. 

ِ َماَواته ْْلَُهْمَِمْنَِخلََقِالسَّ
َ
َِسأ ْ َولَِئه

ِ ُ ِاَّللَّ ْرَضَِِلَُقولُنَّ
َ
َْمدُِِقُلِهِۖ  َواْْل

ْ
ِاْل

هِ َّ ْكََثُُهمِِْبَْلِِۖ  َِّلله
َ
َِِلِِأ
ِ{25} َيْعلَُمونَِ
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අහසහ්ි හා මහවපොවළොවව් ඇති දෑ 

අල්ලාහ් සතුය. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ්, ඔහුමය අවශයතාවන් 

වගන් වතොර වූ ප්රශංසාලාභී වනුවේ. 

ِ ْرضه
َ
َِواْْل َماَواته ِالسَّ َماِِفه ِه َّ ِإهنَِِّۖ  َّلله

َِ َمهيدُُِهوَِِاَّللَّ
ْ
ِاْل ُّ ِ{26} ِالَْغنه

මහවපොවළොවව් ගස් අතුරින් 

පන්හිදවල් වී තවද මුහුද ද එයට පසු 

ව තවත් මුහුදු හතක් එයට එකතු 

වුව ද අල්ලාහ්වේ වදන් නිමා 

වනොවනු ඇත. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් සර්ව බලධාරීය. මහා 

ප්රඥාවන්තය.  

ِمهْنَِشَجَرٍةِ ْرضه
َ
ِاْْل نََّماِِفه

َ
َولَْوِأ

هِه هُِمهْنَِبْعده َِواْْلَْحُرَِيُمدُّ ْقََلم 
َ
أ

ِه هَماُتِاَّللَّ ْْبٍُرَِماِنَفهَدْتََِك
َ
َسْبَعُةِأ

َِِإهنَِِّۖ   ِ{27}َحكهيمِ َِعزهيزِ ِاَّللَّ

28. නැවත නැගිටුවනු ලැබීම පිළිබඳ තහවුරු කිරීම. 

නුඹලා මැවීම වහෝ නුඹලා නැවත 

නැගිටුවීම වහෝ එකම ආත්මයක් 

වමන් මිස නැත. නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් සර්ව ශ්රාවකය සර්ව 

නිරීක් කය. 

ِ َماَِخلُْقُكْمَِوَِلَِبْعُثُكْمِإهِلَّ
َدٍةِ َِِإهنَِِّۖ  َكَنْفٍسَِواحه َِسمهيعِ ِاَّللَّ

ْيِ  ِ{28} بَصه
29-31. අල්ලාහ්වේ පැවැත්ම පිළිබඳ තවත් සාධකයක්. 

නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් රාත්රිය 

දහවල තුළ ඇතුළත් කරන බවත් 

දහවල රාත්රිය තුළ ඇතුළත් කරන 

බවත් ඔබ වනොදුටුවවහි ද? තවද 

හිරු හා සඳු ඔහු වසඟ කවළේය. 

(එය) සියල්ල නියමිත කාලයක් 

දක්වා ගමන් කරයි. තවද නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් නුඹලා කරන 

දෑ පිළිබඳ ව අභිඥානවන්තය. 

ِ ْيَلِِفه
هُجِاللَّ ِيُول َ ِاَّللَّ نَّ

َ
لَْمِتََرِأ

َ
أ

ِ ْيله
ِاللَّ هُجِانلََّهاَرِِفه انلََّهارهَِويُول

َُِيْرهيِ
ْمَسَِوالَْقَمَرُِكي َرِالشَّ وََسخَّ

هَماِ ِب َ ِاَّللَّ نَّ
َ
ِوَأ َجٍلُِمَسًّمًّ

َ
ِأ هَلئ إ

ِ{29} َتْعَملُوَنَِخبهْيِ 
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නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් වන 

ඔහුමය සතයය. තවද නියත 

වශවයන්ම ඔහුවගන් වතොර ව 

ඔවුන් ඇරයුම් කරන දෑ අසතයය 

වව්. තවද නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ් වන ඔහුමය උත්තරීතර 

අතිමහත් වනුවේ.  

َِماِ نَّ
َ
ِوَأ َقُّ

ْ
ُِهَوِاْل َ ِاَّللَّ نَّ

َ
هأ هَكِب ل

ئ
َذ

ِ َ ِاَّللَّ نَّ
َ
ُلِوَأ ِاْْلَاطه ههه يَْدُعوَنِمهْنُِدون

ِالَْكبهْيُِ ُّ َعِله
ِ{30} ُهَوِالْ

ඔහුවේ සංඥා අතුරින් නුඹලාට ඔහු 

වපන්වීම පිණිස නියත වශවයන්ම 

අල්ලාහ්වේ ආශිර්වාදවයන් 

මුහුවදහි ගමන් කරන නැව් ඔබ 

වනොදුටුවවහි ද? ඉවසිලිවන්ත 

කෘතගුණ සලකන සෑම 

වකවනකුටම එහි සාධක ඇත.   

ِاْْلَْحرهِ ِالُْفلَْكََِتْرهيِِفه نَّ
َ
لَْمِتََرِأ

َ
أ

ِ ههه هُْيهيَُكْمِمهْنِآيَات ل ِه ِاَّللَّ هنهْعَمته ِۖ  ب
ِِإهنَِّ هَكِِِفه ل

ئ
َِصبَّاٍرَِِْليَاٍتَِِذ لهُُكِّ
ِ{31} َشُكورٍِ

32. වදවියන් ප්රතික්ව ේප කරන්නන්වේ ස්වභාවය. 
කඳු වමන් රළ ඔවුන් වසා ගත් විට 

දහම අල්ලාහ්ට පමණක් පුද 

කරන්නන් වලසින් ඔවුහු ඔහු 

ඇරයුම් කවළෝය. නමුත් ඔහු ඔවුන් 

වගොඩබිම වවත මුදවාවගන ආ 

කල්හි එවිට ඔවුන් අතුරින් මධයස්ථ 

ව කටයුතු කරන්නන් ද විය. 

එවමන්ම වංචාකාර ගුණමකු සෑම 

වකවනකුම මිස අපවේ සංඥා පිටු 

වනොදකිනු ඇත. 

َِدَعُواِ لَله
ََِكلظُّ َيُهْمَِمْوج  هَذاَِغشه َوإ

ُُِمِْ َ اََِنَّاُهْمِاَّللَّ يَنِفَلَمَّ َيَُِلُِاِلِّ لهصه
ِ د  ْنُهْمُِمْقَتصه ِفَمه هَلِالَِْبِّ َِوَماِۖ  إ

هَناَُِيَْحدُِ هآيَات ِِب َِختَّارٍُِِكُِِّإهِلَّ
ِ{32} َكُفورٍِ

33. වමවලොව ජීවිතවයන් හා ව යිතාන්වගන් ප්රවව්ශම් වන වමන් අවවාද 
කිරීම. 

අවහෝ ජනයිනි! නුඹලාවේ 

පරමාධිපතිට නුඹලා බිය බැතිමත් 

වනු. තවද පියකු තම දරුවා 

සම්බන්ධවයන් කටයුතු කළ 

වනොහැකි එවමන්ම දරුවකුට තම 

يَُّهاِانلَّاُسِاتَُّقواَِربَُّكْمِ
َ
يَاِأ

َِعْنِ َواْخَشْواِيَْوًماَِِلَُِيْزهيِوَاِله 
ههِه ُِهَوَِجاٍزَِعْنِوَاِله َوَِلَِمْولُود  َوَِلههِه
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පියා සම්බන්ධවයන් කිසිවක් 

කටයුතු කරන්නකු විය වනොහැකි 

දිනයකට නුඹලා බිය වනු. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ්වේ ප්රතිඥාව 

සැබෑවකි. එවහයින් වමවලොව 

ජීවිතය නුඹලාව රවටා වනොදැමිය 

යුතුය. තවද රැවටිලි දෑද අල්ලාහ් 

ගැන නුඹලා රවටා වනොදැමිය 

යුතුය. 

هَِِوْعدَِِإهنَِِّۖ  َشيًْئاِ ِفَََلِِۖ  َِحقيِِاَّللَّ
نَُّكمُِ ََياةَُِِتُغرَّ

ْ
ْنَياِاْل َِوَِلِِاِلُّ

نَُّكمِْ هَِِيُغرَّ هاَّللَّ ِ{33} الَْغُرورُِِب

34. ගුප්ත දෑහි යතුරු උත්තරීතර අල්ලාහ්වේ දෑවතහි ඇත. 
අවසන් වහෝරාව පිළිබඳ දැනුම 

ඇත්වත් නියත වශවයන්ම අල්ලාහ් 

වනාහි ඔහු අබියස ය. ඔහු වැසි 

පහළ කරයි. තවද ගර්භා යන් තුළ 

ඇති දෑ දනී. වහට දින උපයනුවේ 

කුමක්දැයි කිසිදු ආත්මයක් 

වනොදනී. තවද කවර භූමියක 

මරණයට පත් වන්වන් දැයි කිසිදු 

ආත්මයක් වනොදනී. නියත 

වශවයන්ම අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය. 

අභිඥානවන්තය. 

ُلِ َِويََُنِّ اَعةه لُْمِالسَّ ْنَدهُِعه ِعه َ ِاَّللَّ إهنَّ
ِ رَْحامه

َ
ِاْْل َغْيَثَِويَْعلَُمَِماِِفه

ِۖ  الْ
ِِتَْدرهيَِوَما ُبِِاَذامََِِنْفس  ِتَْكسه
ِِتَْدرهيَِوَماِۖ  َِغًدا يَِِِّنْفس 

َ
هأ ِب

ْرٍضِ
َ
َِِإهنَِِّۖ  َِتُموُتِِأ َِعلهيمِ ِاَّللَّ

ِ{34} َخبهْيِ 
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